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2 Sayta SON POSTA 

Hergün ~ Res·mıi Dlakale: Öfke baldan tatlıdır 

Almanya Balkan 
Hareketine kendisi 
için müsaid şartlar 
içinde girişmiş J 
Deg-ildir 
~----· l\1u'hittln Birgen 

O- nce .söz halinde, sonra. da as
k~ri bir hareket veklinde, 

birdenbire Balkanlara. dönen vu!-aıat 
seli, şu dakikada büttin dünyanın a
llkn ve hatta heyecanla. seyrettiği bir 
harb safhasıdır. 

BıZ bu safhaya iki türlü bakabUi -
riz: 

ı - Sanki bu hAdiseler bizi biç. a
lfıkalnndırmıyormuş ve kendimlz 
dünya haricinde yaşıyormuş gibi, ka
bil olduğu kadar objektif olarak 

2 - HududJarımıza kadar gelmış 
olan sel karşısında, vukuatı Türkiye 
bakımından mütalea ederek. 

* Birinci bakışta görlirüz ki ufuk 
karanlıktır. İlkbaharın büyük ha.va. 
buhranlarında olduğu gibi, bulutlar 
nlçalmı.ş, her tarafı sakin, fakat ~ır 
bir karanlık istllA. etmiştir. Atlantlk -
ten Karadenize kadar her taraf elek
trikle yüklüdür; bu vukuatın iç:Dden 
ne 91kacağı belli değildir. Bununla 
beraber, arasıra da çakan §irn§ekle
rin ynrdımile, gcrzlerimizin önünde ba
zı hayaller görünüyor; kesif bulut. 
kilt eleri arasından sızan bu uçucu 
ışıkların yardımile etrafı rrörmeğe 

çalıştığımız znman, gözlerimize ba
zı ~eyler çarpmıyor değildir; görebll
diğırniz bundan ibarettir. Bunln.n tes
bıte çalıqalım: 

ı - Cephe genişliyor. Fiilen değilse 
bı1e hükmen geni.şlemtştt'r. Bu geniş. 
leme, İngiltere bakımından he.sablı -
dtr; İngilterenin işine gelir. Buna 
mukabil Almanyıının lehine değil. ~ 
Ieyhinedlr. Vft.kıA, Almanya, Avru -
panm iç yollarına tamamen hakim 
ve askeri kuvveti büyükse de tend!sinl 
çok yoracak olan fazla hareketlerin 
ona müsaid olacağı kabul edflen.ez. 

2 - Her ne olursa. olsun, küçük ve 
çalışkan bir mllletin vatan toprakla
rını şu zamanda işgal etmesi, Alman
ya için nncnk bir iztirar ifade eder. 
Şoyle bir mecburiyet altında hare _ 
ket eden bir memleket, ıbunu yap -
makla vaziyetini ıslah etmiş olmak 
ddıasınaa ibu1una.maz. BulU"..ıursa 

bu. başka bir izahın imkfuısızlığın : 
dan doğan bir iddia olur. Eğer Alm~n 
ordusunun Bulgaristana gir" ·, dama 
tahtası üzerinde yeni bir ~ın Uerı 
firülme.si gibi bir hareketse, bu, 111-

kt.,<uk bir oyun vaziyetinde vakit ka -
zanmak .çin YıJPllrn~ bir o dan 
başka bırşey ifade edemez. 

3 - Bu hareketin, harb sahnesini 
Akden!ze nakletmekte menfaat sahi
bi olan İngiltereye istemfyerek yaptl. 
nı~ bir yardım suretinde telakk; e -
dilmesi çok mümkündür. 

4 - !Julgar sefırlne Rus hariciye 
müsteşarının verdiği cevabla ve bıı 
cevabın neşri tarzı gösterir kl, Alman. 
yanın yaptığı hareket - Bulgaristar.ın 
tav1 veya kerhi muvafakatine rnğ -
men - Rwıyada tnsvib edamış değa. 
dır. Hattr&, harb başlıyalıdanberi Al
manyayı allkadar eden bir mes~k.-de, 
zannedersek, Rusya ilk defa olarak 
bu kadar sarih bir memnuniyet.sizlik 
soste.rmi§tir. 

Butün bu gördüt;'iimüz §eylerden 
mübalCığasızca ve sıhhate çok yakın 
olarak çıkarııcağımız umumi fikir şu. 
dur ki, Almanya, nerede duracağı he
nuz malum olmıyan bu Balkan hare
ketine, kendisi içtn müsnid olan §art
lar içinde girişmiş değildir. 

* Hadiselere bir de Türkiye takunm-
dan göz atacak olursak manzara ba
sıttır; çünkü, o zaman uzaktaltı şey
ler· değil, kendi kendimizi görürliz ve 
blZilll içımizde karanlık yoktur: 

Türkiyenln muayyen bir siyaseti 
vardır. Bu siyasetin dümeni en emin 
ellerdedir. Türkün kanı çok muknd
dcstı.r; fakat, şeref ve istiklalimiz de 
her şeyden daha kut.<>l bir vı:rlıktır. 
E.>asları bundan ibaret olan blr siya
set yolunda, sulh için de, barb için 
de. Milli Şefin etrafındn tek. bir küt. 
leya. İsterseniz, ta.ıih ve mukadderat 
isterseniz, vukuat diyelim, Balkanla; 
dramının önümüzdeki inkfşaflan bi
ze nereye gitmeği emrederse, oraya 
gıdeceğiz, Binlerce senelik bir tarih 
yolunun yolcusu Türk, n~ düz ovada. 
yurumekten, ne de dağlara tırman -
maktan veya uçurumlar üstünde sıç.. 
rnmaktan korkmu§ bir adam değil _ 
dı~ 1 

Sakin, vakur, her şeye hazır fakat 
da.ma sağlnm 1 ' ' 

dluhittuı. .2Jit!<J~n· 

Kızılaym yardımları 
Ankara, 4 (AA} - Kızılay U

mumi Merkez.inden bildir.ilmiştir: 
25/ 2/941 tarihinde Balıkesirin 

Yurd köyünde vukuo gelen heyelan 
neticesi evleri yıkılanlara yardım i
çin 4 Mart 94 1 tarihinde Balıkesir 
Kızılay merkezi namına 750 lira 
mönderilmi tİ'r. 

Öfke baldan tatlıdır, derler, fakat on<lan dahn tntlı başka bir şeyin Öfkeye kapılarak ha:ı--ati ehemmiyeti haiz bir meselede yanlış hir iş 
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_,Denh~~EDEBÖVAT] 
Almanlar in'1iliz iyi muharrir 
den.iZ yo'ı·larını Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Ulunay, muharrirlikten bahseden ı kalem ve mürekkeb meııelemni dü. 
ve «Mesleğimizin G.üçlğü» sername. şününce, atalanmıza hak verme. 
sini taşıyan bir yazısının sonunda: ı mek elimden gelmiyor. Kamış ka-

ke eb• ı • le m • ? « ••. Mesleğini seyen, okuyucu- lemin en zarif bir divitin iç.inden 

S 1 1 r r · I • larmı düşünen bir muharrir için gü- çıkarılıp ebrulu kağıda yazıldığı 
nün yirmi dört saatinde kendine çok eski devirlerde bu merl\sime 
aid yirmi ·dört dakika yoktur. O de göre ilhamın da ba§ka bir hususi( "Son Pasta,, nm denizci muharriri yazıyor ) 

Alman tleniuılt~l·n 

ima karilerini düşünür: dalına oku- yeti vardı. Bunun için şimdi ara aı
yucuları ile münasebettedir.» ra antikacı dükkanlarında rastladı. 

Diyor. Ne doğru mütııhedel Bu ğımız o zarif i~lemeli gümüş divit
hafta bu mevzuun üstünde durma. !ere her şeyden evvel bir insnn ru
yı ben de alaka verici buluyorum. hu diye bairnlım. Divit ve kamııı 

' Önce «Mesleğini seven, okuyucu-ı kalem k~lkıp dn kubbe gibi kabar-
larmı düşünen:> muharriıin bu '\·a- mış o çirkin billCır hokkalarla de. 
sıHarına mühim bir vasfı da ilave mir kalem yerine kaim olduğu gün
etmek liizımgelir: mesleğinde ama- dendir ki, Arab harfleri, bütün ne
tör olmıyan muharrir vasfını. aih, sülüs, tilik ve rıka hatlaril'" her 

Filhakika muharrir nmatör de. türlü zevkini,· şarkhhğını, inceliğini 
ğildir ve olamaz. İyi muhturir mes- zaten kaybetmişti ve ihtimal o zev
leğine bir din gibi bağlıdır. fy: mu- ki o harflere uydurabilmek İçindir 
harrir, yazdığı tek satınn üstünde ki Süleyman Nazif, Abdülhak Ha. 
bütün k.albi ve benliği ile tilrf'r. Bir mid gibi güzide çehreler hep kamış 
an bir vecd içinde gibidir ve o vec- kalemle yazarlardı. Hele Hamidin 
di, o heyecanı okuyuculnnnda uyan n"' tipik bir yn:ı:ısı vardı. Kilğıdlnn 
dırabilmek en hliyük emelidir. da öylel Vaktile <eServeti Fünunn a 

İyi muharrir bu gayeye naı:ııl e. yolladığı şiirl.,.,.inin o kısn ve dar ka
rer ~ Kısaca iki kelime: tetkik ve i!ıdlnn el'an gözlerimin önünde! 
tesbit ile. Bu iki meziyetten ilki. hn- Öyle sanrdım ki, o şiirler matbaa 
yatı, tabiati ve hadheleri mü"alıede harfile dizildikten sonra hususiyet
kııdretinden doğar. ikincisi de onun ).,.rinden mühim bir şey kaybediyor. 
üslubunu yaratacak olan zevkinin lnr ve adeta başkalaşıyor1ardı. 
mahı:ıulüdür. Bu ikisi bir yere g~l- Geçenlerde bir gün Refik Halidi 

i medikçe iyi muharririn belirmesine yazı odasında görmüştüm. Kendisi 
iml ... fın yoktuT. yokken, masasına kuğu boynu gibi 

Büyük flaroin efk&rı umumiyeyi bulduğu korı.mma çarelerinin 
en ziyade alakadar eden silahı, g~ nevvüünden ileri gelir. 

fyi muharrir artisttir: ister kütüb- uzun saplı bir masa lambası koymuş 
to- hanesinde kendi yazı masasının ha. lardı. Ampulün takılı oldu-

nün gene en mühim mevzuu halini * 
almıştır. 1914 den evvel harb si • Harb içinde kullanılan üç yüz bu 
}ahlan arasında pek yer bulamıyan kadar aded Alman denizaltısindan 
denizaltılar, büyük . sürprizJe~Je ı ( l 99) tanesi batıp gitmiştir. Bu hal 
meydana çıkrnışh. Harbın hemen ılk Büyük Harbden sonra mühim ka
günlerin<Ie Yedigen namındaki genç lem münaknşalarıno mevzu olmu§tu. 
Alman aübayının komutasındaki bir Bazıları bu 11ilaha olan itimadlarım 
den!zaltı ~e~isi üç lngiliz znhlmnı bozmamışlar, yeni tf".kamüllere aah. 
aym saat ıç.ınde batırmı~ ve bu su- ne olacak olan denizaltılardan çok 
retle bu silah hakkındaki fena gö - şeyler beklemişlerdi. Bunlara mua
rüşleri temizlemişti. Artık herkes bu rız olanlar ise hu silahın hükiimsüz 
gemiden korkmuş ve deniz harb olduğunu iddia etmekten çekinme • 
san'atında, denizaltılarından korun. mi§lerdir. 
mak için yeni tedbirler aranmağa 
başlanınıştı. fjlvaki üç İngiliz gemi-
sinin batmasile ,neticelenen bu mii
him vak'a Büyük Harb senelerinde 
bir daha tekerrür etmemişti. 

O zaman Alman donanması pek 
kuvvetli idi. E.ğer Büyük Harbin Al. 
man idarecileri, harb durumunu iyi 
kavramış olsalardı bu kuvvetli do
nanma ile İngiliz gentilerini imha 
çarelerini anyabilirlerdi. Fakat muh-
telif sebeblerle donanmayı kullan • 
maktan imtina etmiş olan Alman 
karargahı lngiltereyi, ticaret yolla -
nnı kesmek auretilc aç hır kmağa 
ve böylelikle sulh yapmağa nıec:bur 
etmek istemişti. Bu çerçeve içinde 
denizaltı gemilerine hedef olarak 
harb gemileri değil, fngilterc ticaıct 
filosu verilmi' ve Atlantiktc müthiş 
bir denizaltı harbi bnş~m1ştı. 191 7 
Şubatında verilen karar üzerine ny. 
da 1,700,000 ton gemi batıran Al-
man denizaltıları fngiltereyi bir hay
li korkuttuğu halde, bilahare bu rn. 
kamlar 200,000 ton:ı kadr.r düı:müş
tür. Bu muvn(fakiyetsizlik, komu -
tanların kabiliyetteki cliişüklükten 
ziyade, lngilterenin bu silfıhn knrşı 

* Bugünkü rejim muharebesinin en 
kuvvetli silahı gene denizaltılar ola
rak görünmektedir. Bunun muhte -
lif aebebleri vardır. Silah Büyük 
Harbe nazaran, hemen hemen, hiç 
tekamül göstermemiştir. Denizaltı • 
!arın rüyet sahası artmamıştır, de -
nizaltıların su altındaki sürati gene 
saatte ( 1 O) kilometreyi geçmemiş • 
tir. Bilakis denizaltına karşı kulla -
nılan korunma silahları büyük te -
kamüller göatermiştir. 

Acaba bu hakikate Tağmen Al _ 
manya neden hu silahı yapmakta 
ısrar ediyor~ Bu sualin cevablarını 
şu esnslarda bulabiliriz: 

1 - Almanyn gene lngilterenin 
harh gemilerini bntırmak değil, ti
caret vapurlarını imha etmek iste • 
mektedir. 

2 - Denizaltı gemisi ucuz ve kı
sa zamanda inşa edilebilmektedir. 

3 - Almıınyn tarafının (Mihve
rin) coğrafi durumu Büyük Harbe 
nazaran çok inkişaf etnı~tir. 

* Bugün inkişnf etmekte olan mu. 
lıa1ehe ve san'atlarınm istikbalini 

(Devaını 6 ncı sayfada) 

§lnda çahşsın, ister bir gazete klare- <•u kolu sn•~a çevirdi. so-
hanesinde. Mevzuu ne olursa olrun, la çevirdi, bir türlü istediği 
kalemi gene hünerini gösterir. En şekle getiremedi. O anca onun ba
bnsit bir zabıta vak'asından rn yük- ait bir alet karşısındaki bu hırçın. 
sek psikolojide marazi bir cinayet lığı nedense çok horuma gitti. Va
tahlilmc. bir sütunluk siyasi bir ma- kıa üzülüyordu, fakat itiyadlarını 
knleden bir cildlik dünya buhranı arayan iyi muharririn titizliği onun 
tetkikine kadar yol birdir. Hepsin. bu jestine tnm bir san'tkar zarafeti 
de zeka, görüş ve düşündüğünü. vermişti. Bunun için ~unu tekrar
gördüğünü en sağlıım lisan, en renk dan adeta ha'Z duvuyorum: bütün 
li ve canlı ifade ve bilhassa en doğ- iyi muharrirler sinirli ve titiz ndam. 
:ru bir planla ortaya kovuc; lazımdır. lardır. 
işte bunlarda muvaffak olaımyan Hakikaten Ulunay çok doğru 
muharrirlerdir ki sadec~ amatörlük söylüyor: mesieğini seven bir muhar 
dairesi içinde burnda otuz yıldır ta- ririn kendini düşünecek pek az zama 
nıdığım muharrirlerin ya~ıtyan ve nı vnrdır. O, daha sabahleyin ıı:öz
yaşam1yanlarından bazı meşhurlan- lerini açar açmaz o gün yazacağı 
nı gözlerimin önüne getiriyorum ve yazılanru düşünür, zaten uykusun. 
derhal iyi muhanirde hemen hemen da bile rüyalarını gayrişirurunun il
ekseriyetle -,u vasfı buluyorum: ti. hamlan doldurmuştur. Gezerken, 
tizlik. konuııurken, yemek yerken, hatta 

Evet, iyi muharrir titiz ve hırçın- bir piyes seyrederken, düşüncesi 
dır. Nicelerini gördüm ki, yazılann hep kendi aleminde, kendi yazacak 
da bir veya iki kelimenin bir mü- lnrındadır. Hadiseleri tetkik eder
rettib hatruıı yüzünden yanlış çık- kcn bile. onlan ifade edecek şekil
masile adeta hasta gibi oldular, bel. leri, formülleri araşhnr. En büyük 
ki gecelerce rahat uyuyamr.dılar. zevki, okuyucularının takdiridir ve 
Baznn öylesine rastladım ki, yarım çok kere bu mükufat, ona, her mes 
siitun yazı için sabah kapandığı o- lckten daha az <'lan kazancının üs
da81ndan ancak ö~le yemeğinden tünde bir değerdir. 
saatlerce sonra cıkabildi. Yiizü yor- fyi muharrir, kalbinin çarpıntıla
gun ve solgun, fakat dudakları bir nnda bütün memleketinin ayrı ayrı 
!laadetin tebes"IÜmü ile me•'uddu. ferdlerinin çarpıntılarını duyl\r. O 
ihtimal ki yazdığı satırlar bir har;ka hisle masasının bnşına geçtiği za. 
sayılamazdı, fokat o, vazifesini tn- man, sanki kanadlanmı,, hafifle
mamile yaptığına emin ve bu em- miş ve ayaklan toprnktnn yuknrıle.
niyctle derin bir hanın içinde idi. ra, çok yüksek idea! ufuklannn yük 

Her iyi muharririn kendisine gö- selmiştir. O zaman bir şairle bir ro 
re sinirli bir hali, bir nevi mnni~ mancı, bir fıkracı ile bir tannçi a ·ra
vardır. Kimi valnız kP.ndi ka~ıdla- sında yalnız mevzu, renk ve şekil 
rına yazar. onları da ekseriya u:r.un- farkı vardır. Ruh ise ayni ruh. ~aye 
lamasına kestirir. Kimi kmııun knle- ayni gayedir: okunmak. ze\'kle <>
mini eline nlnmnz, m\•hakkak mü- kunmak. ÖlmP.Z eserlerin ibdmna 
TP"kh·bli kniern!e vaz;n, hntt~ on- Pelincc. bu, sadece bir doz V'! nis
da da kendi stilosunu arnr. Hele bu bet meselesidir. Fakat hangi mane. 

t STER i NAN, i STER iNANMAl 
Gazeteler söy)üyorlnr: nldı, dükkanlara <lağıtıldı, fakat almaya gidenler dükkanın ktpengini 
- Çay ve kahve birliği kahve darlığını önlemek için elinde bulu- yarı inik buldular, Kahve gelmi~ô, kavruluyordu, sonr.ı çekilecekti, 

nan stoktan bir miktarım piyasnya dağıtmıştır, diyorlar. Verdikleri bu ondan sonra satılacaktı, anla§ılan çekirdek kahve satmak dükkônın 
haber gerçekten e!aslıdır. Hakikaten piynsnya bir miktar kahve çıka- adeti değildi, j~ne de gelmiyordu. 
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1 
Sözüı:~_.kısası 

Hafazanallah! 
\ E. Ekrem Talu -.J 

B itaraf ve asude İsv.içreden 
geçea gün korkunç bir scı 

geldi: 21 Şubat tarihli bir Bern tel 
&rafı, bugünkü harbde kullarulmaJı 
üzere İngiliz, AJman ve Amerikaı 
kimya liboratuarlarının Y"ni bir ke
şif üzerinde harıl hani çalışmaktı 
olduklarını bildiriyordu. 

Bu ke§if ne kanserin ilacı, ne ve
remin seromu değil .• yaman bir in
filak maddesidir. Öyle bir infilak 
maddesi ki onun yanında dinamil 
yüz pudruı, melinit nıahallcbilik pi. 
rinç unu kadar zararsız kalıyoımuş. 

Onun sayesinde insanların eline 
muazzam ve .sonsuz bir kuvvet kay· 
nağı geçecek ve böylece efsaneler• 
de bile raslamadığımız harikalar ta. 
hakkuk ettirmek mümkün .olacak. 
mış. 

Fakat ne edelim ki bu yaman ke· 
şif eulh zamanına raslamadı; v be
şeriyetin iyiliğine h.izmet edemeyip, 
bilakis tahribine yarayacak. 

Onun için, Uraniuın gibi semavi 
bir ıstılah ile adlandırılan bu men· 
hus şeyin inşallah tecrübelerinde 
muvaffak olamazlar diye dua ede. 
lim. Zira o, dedikleri gibi ise ve ta· 
hakkuk ettinlirsc insaniyetin ı,t du· 
manın dumanıdır. 

Tasavvur edin bir keıe: Bu Ura. 
.nium öyle Allahın belası bir nesne 
imiş ki, yüz kiloluk bir bombas
- üstümüzden ırak - Cenevre gölü kn 
dar geniş bir gölü lahzada kurutur, 
yüksek dağlım devirip ovaya kalbe· 
der, düzlüklerden dağlar vücuda 
getirirmiş. 

Bugüne bugün bedevilikle ve. 
vahşetle itham eylediğimiz yüz bin 
senelik ecdad mezarlannın içinden 
baş kaldınp ta bize şöyle bir bak
salar, acaba bize utanç hiıısi gelir mi 
diye düşünüyorum. 

Ne gezer"? Biz medeniler, almı~ız 
<ıya mevla» mızı. imha hırsımız ÖY· 
le bir raddeye gelmiş ki artık birbi. 
rimizi toptan, çabuk ve kolayca öl· 
dürmek için neler icad edeceğimizi 
bilemiyoruz. 

Ben Uraniuma da bir şey demi
yeceğim. Llkh bununla kalacağı· 
mızı bana kiın temin eder"? Yarın 
öhürgün, hem de alay eder gibi, 
[pacificum 1 adile ve on gramı bü. 
tün bir bölgeyi yerin dibine geçire
cek· herhangi hir maddenin gene bir 
büyük filim kafasından çıkmayacağı 
ne malCim~ 

İnsanlığın gidişı akıbeti kadar 
korkunçtur. Allah muhafaza buyur
sun! .• 

C. Ck11em ~alu 

ingiltereye yardım . . 
prOJ0SI 

Vaşington, 4 (A.A.) - Royter: 
Salahiyettar Vaşington mahfelle

rinden alınan haberlere göre, hüku. 
met, kiralama ve ödünç verme ka
nun projesine aid bir tadilı kabule 
ha:zır bulunmaktadır. 

Demokrat ayan azasından Ma
honey tarafından ileri sürülecek bu 
tadil teklifine göre, cıfngiltereye 
harb levazımı, kongrenin muvafn
katı olmadan. Amerika Birleşik 
devletlerine aid kara ve deniz vaaı. 
talnn ile garb yarım kürresınin ha
ricinde verilmiyecektir. l' 

Ayan azasından Ellender'in1 ne· 
isin Amerikan kıt' olarını Amerika 
Birleşik devletleri arazisinden hari
ce göndermeden evvel kongrenin 
muvafakatını almnğa mecbur bu. 
lunduğu» hakkındaki tadil takriri 
taraftarları da, Mnhoney teklifini 
kabule amadedirlcr. 

Mahoneyin tadil teklifi, kanun 
p,.oiesinin Cumartesinden evvel tas
vib ümidlerini y611İden canlanc.lır
ınıştır. 

vi meslekte bu derece fnrk1 yoktur? 
Dinlerin doğduğu devirlere gider
sek. evliyaların üstünde peygam
berleri görmüyor muyuz? Fakat 
kim diyebilir ki, müridler doha az 
heyecanlıdır. 

Halid Fahri Ozansoy 

···················································· 
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5 Mart 

Telgraı-, Tele VeT 

Makineye 
Verilirken 

!Memuriyeti bulunan yüksek tahsilll~cetme_liki tngili_z zırhlı_sınaJ 
talebesi hakkrdJ kararname •Şimdi neterotacak? muk~bıl Amerıka 

Edenin 
Atina 

seyabati 
Solyada 

karışıklık 

~ ·- Yazan: Selim R&g11> Eme4; muhrtbler Yerecek 
A

nkara 4 (Hususi' - Yüksek tahsil talehe;,i olup ta ayni zamanda A 1 '- • k · 1 ----' d \' k"I 1 h man as~erı ıt a arının 
memuriyeti bulunanlar hakkın a . e a et er azı tetkikler yapmaktadır. Bulgaristana girişleri bir Ruzvelt J l 
Bu tetkikler neticesinde bir kararname hazırlanması ihtimali vardır. vakıadır. Bu kıt'aların, şimdi, bu için ngi tereye yardım 

Romanyada hiçbir 
ecnebi emlakini 

i~tediği gibi 
kullanmıyacak 

memleket dahilinde yayılmakta ve yeni tedbirler alıyor 

Arnavudl kt k
• kendilerine tayin edilen noktalarda Lo~dra 4 (A,A.) - Daily Mılll gaze-

U a 1 mevki atmakta bulundukları da her- tes •. nın ".:a.şingt.on muhabirinin bildır-

lngiliz matbuatı bu naz.ih z.a
ma_nda Eden'in ıark seyah::ı
tıne büyük bir ehemmiyet 

atfediyorlar . 
1 

k kesin malümudur. Bulgariı.tanın ü- dığıne gore •. Birleşik Amerıka hükfı _ ita yan uvvetı• çüzlü pakta i!Lihak etmesinin doğur- metlerinin lng!ltereye en an.eli ŞP. -

d~ğ~ bi.r netice olmakla b~rab~r _bu k~de rnuaveı.et edebileceği hususu L 

450 b
• k" • hadıseyı, baş .. lı b_a_şına ... bı.r ın .. tiha .. dun yeniden Vaşingtonda. mu""la"kere ond.ra. 4 _(A.A.) - Royter: 

in işi far tm k k d - ld Ç k Ed_enı_n Atına zi.1•·areti, Ankara zı·-
ze e mum un egı ır. un u edilmiştir. Muhabire nazarar.., Vaşing. 

ne A~ma'.'1Y'.a Bulgaristanı Mihver si-: tonun salahiyetli mahfelleri reisiciim j.aket~ .gıbi, ga.ıeteıerıtı dikkat 'e a-

LondTa 4 
ı'" A ) D va~etıne ıltıh k tt. k k. · h a a ıle taKib ettikl::ri bı'r me\·zu ol. . ,r\. . - ün ak- ,, " . . a .. e ırme zev mı t.ü- urun yeni kanun çıkar çıkmuz nşa. muştur. 

şam Atina r3dyosu şu neşriyatı yap- rna~ ıçın bu 1-~l yapmı~, ne de Bul- ğıdaki tedbirleri tatbik etmPk niye _ T mı~tır: ganst~n. A_Iman b~r~ıklerine olan tinde olduğunu söylemekt.edirler. . aymis ~az:!te'Ji Atina seyahati-
BükreıJ 4 (A.A.) - D. N. B. ltalyanların Arnavudluktaki kuv- hasretlnı gıdermek ıçın bunlara hu- 1 - Amerika tarafından VPrıl~n ~ın de seınerdi olacai:ına delalet e-

Romanya devlet reisi tarafından vetlerinden b. ah5_eden hu bevanat, dudlarını açmısttr h b . en se~~bler bulunduğunu yazmak-
Dün gece Alman radyosu ne.- necn-edilen bir emirnameye göre hiç - h k 1 J B .. ı·• ~ 1 •• b ar levazımının Ingiliz hmtınları - ta ve şoyle d..:mtktedir: :ır 'P .u uvvet :rın 4 >0 000 kişi radde. u mu anıı.za.<t_r ıs at e_,der __ ki Al. na naklini temı·ne kı'fayet ed··cck ı.ıs Bu "k 
riy t d d k J ·ı· bir ecnebi Romanyadaki emval ve d ld - b'l I n B 1 d h 1 " nazı z.unarılardn Eden ı. a ını ur urara , ngı ız - .. 81.n e 0 ugu!ln 1 ::..irmekte ve s,im- 1anyanın . u !?arı!tan_ ·~ u u u, Hal- bette ticaret gemiler·n a·· "k B · General Dı'll"ı·n O:t~~-"rkta b I 

1

• 

B l 
emlakine iktısad newretinin nıusaa- d k d y 11 k ı d b k ı ı uyu rı - •4;, .. u gar siyasi" münasebetleri - ıye a ar unan ı ara ~sir vermi- :a~ ar vazıyetın e ır t.\ ·ır.:ı mühim tanyaya terketmek bu tedb' . l ıb·k ma . . ı u un. 

Bulgar Hariciye 
Nazırının istifası 

bekleniyor 

desini alma~ızın istediği gıbl tasar- yen ihtiyat kuvvetlrrin bu miktara ırıkışaflar :neydan.ı getırmek istida- 1 . d h . . ' ırı a '. sı gkayt:l •Yı oımu:-ıtur. Cünkii Al-
nin kenldiğini bildirdi ruf ederniyecektir. Roınanyada bu - d~hil bulun:naclığ•nı ilave. etmekte- d•nda bulunt\11 bir hadisedi~ Esasen ı~'~s· aha ş~diden bırçok vapurların • dan ukvfu!Arinin Balkan yarıma· 

Lon<lra 5 (AA) - B. B. C.: ıunan bütün ecnebiler ellerinde tulu- dır. Cephede 24 hılvan fırknsı bu. Mıh verin planı, sinıdiye kada; de- ı azır anmıştı: Ve bımiar ka- ı Basını~ a gahma girdiği bn arıda 
Sofyadaki en salahiyettar b:r ma- nan esham ve tahvilatla Rumen kıy- l d "' b d 1 faatla i~itilip tek.rn-r edilmis oldugvu nl un çıkar çıkmaz Ingilterl'~C cevro- . ~lgan:;tanın Kom-.ularile İngiltere 
k d l h un ug~ tes it_ e i m:s~ir. Yunanlı- h"I , . ~ unacaktır. ıçın hayati h . h . k 

am an a ınan aberlere nazaran, metlerini on gün içinde lktısad neza- !ar bu hrkalaı m hepsınden birer veç ı e kıt avı Avrupayı bir blok · . e em~ıyeu aız ararlar 
Bulgar hariciye nazın Popof birkaç retine bildireceklerdir. miktar harb e~ıri almı~lıudır. halinde lngilt.:renin kar~ısına d'k . ~ - Ingıltere tarafından verile,..ek almak zamanı g~lmistir. 
güne kadar isı:ifa edecektir. Harici- Yunanlılara aid roınorkör!er ml!ktir. Bir hayli zaıhandırnberi ;~= :ı zır~lıya m_ukabil kifı derecede . Yugo;;lav:a.d,, 
Ye nezaretinin başvekil Filof tara. müsadere edildi Al • ,. hakkukuna çalısılan bu planın garbi ı r;vazor ve dıstroyer vermek. Bulganstam cı'! ~eçırdıktf"n sonra fından deruhde edileceği söylen - Bük:reş 4 (A.A.) - Stefani Ajansı man iŞ ~ a 1 Avrupada kar~!laştıV,ı mfüıkülat yü- - Ordu ve donanmaya ~ıd stok- Almanları~ ~ul:{ochvva, Yunanis-
rncktedir. bildiriyor: zünden şimdi veçhesini Avrupanın l lar ar~ında ne miktarının Ingilte - tan ve ! urkıye aleyhine hnrckete 

Londra 5 (AA.) - B. B. C.: Hükümet, umwni menfaat dli.$,Ün - devam ed ,· ~arkına tevr.ih etmiQ uı'bı" ·· .. d'" reye, Çıne ve Yunanistana •esl m e _ geç melen muhteınddi~ Almanya 

Y
-r , . .., ... gorun u- d'I ... y 1 • • 

Alman radyosu, dün gece n~şriya- ceslle, Yunan tebaalı şahı.-;lara aid 37 _ ğimu sôylemekte hat'1. yoktur. Gar. '. ecegınL karar altına almak üzere _ug?s av mıll.::tinin muhabbetini tını durdurarak İnmltere ile Bulga - nehir romorkörü ile 36 mavnayı mü- B bi vrupada ra ladııiı miişk·u·ıı(•r ı· o. ı bır kom.syon teşkil etmek Bu kom·ıS hıçbır zaman ı.azanrnnmıstır. Bun. 
.... ( af tara.' 1 iııci SE\•fada) · , d b ı riatan 'arasındaki diplomatik müna. sadere etmiştir. B' panyanın harb hane ka!n1ak 1·!<te- yonun riyasetine _Ruzvf'lt ta. ::ı.fındıın an aşKa Yugoslcıvla.- tehdid kar-

h 
ır Bulgar rneb'usunun "azısı - d b sebatın kesildiğini en yeni bir a - Sofya 

4 
lA.A.) Hayas:" mekteki ısrarı, Fransaııın da. mu- s?n zamanlarda Inr-'ltereye gönde _ şı_sın ~ oyun eğecek knrakt rde 

vadis olarak bildirmiştir. Alınanlar Hava harlıi siddetlenrli Hükftmet partisine mensul.J kadderatına el koymu? bulunan za. nlıniş ~lan Hany Hopkıns tayin e - hır mıllı_:t te değildir. Yugoslav <:>r-tarafından verilen bu haber, Len - "' meb'- ta uyarak haı biıı inki~aflarına in ti- dılecektır. dusu ~aı,;lam muh ribl rdeıı mürt-k· 
drada teyid edilf!lemi,:;tir. Mna - (Baş tarafı 1 inci sayfada) ~lardnn Sotiryanef Bulgaristanın zaren kendi vc>.ğilı! kavrulmak İste- -- keb bır ordu olduğu 'hı Yugo la\ 
haza. Sofyadaki lngiliz t-lçisi Ren. linde bir çok yangınlar çıkarılmış - Uçlü pakta iltihakı hakkında yazdığı mek kararında bulunına"ile ht"ıla"•.a Ço"" rçı·ı Japon gen_el kurm'l_yı da Bul 3rların irıin 

F t 
bir makelede diyor ki: k ı delin bugün saat 1 o da başvekil i- ır. edılebilir. r akat garbda akim kalan a .~ıne o ara. k ,diırÜ3t askrrl den 

ı d Rh t k d dığ b h 
Bulgnristanın menfaati Ytınan:a _ kk bd " 

ofla görüşeceği bıldiri1mekte ir. ur mm a asın a er azı e- tandak· 
11 

b" b·t 
1 

d . ... bir hareketin "arkta muvaffakiyetli f • ·ı mu re e ır. .ı ugosl.ıvyanın, hu. Nüawyiıler derıere de daha ehemmiyetsiz hüctım ristan ~u ~:: 1 mıes ~ ~~·r. Balg.a- bir netice verebileceğini sanmak kin se ırı e görüştü dudlarına do;;:ruclan doğruy..ı )dPI" 

Londra 5 {A.A.) - B. B. C.: lar yapılm~tır. tihak t a ar ace e Uç _u pakta ıl- hakiki vaziyetten hakikaten behre- lacak her tecavüze •nukavem t 
Alman işgalini müteakib Sofya so- Diğer bombardıman tayyareleri h e mesey~i Bulgarıstan .~enub ~iz bulunmak lazımdır. :\lesela Sov. Lond_:a •. 4 {A.A.) - Royter mesi beklenebilir. kaklarında ve bazı mahallelerde Boulogne ve Ostende'da doklarla rıh- _ud~dıa:ında ~ı~ cephe te.şekkül et· ı yet Rusya hükıimetinin Bulgarista- B. Çorçıl bugün başvekalette Ja Türkiyenin da-.. ası il.! Yunani,ta-
kargaşalıklar vukuhulduğu bildiri!. tunları bombalamışlardır. Bazı bom - tığını g~recektı. Şımdi istikbal için nın Mihvere iltihak haberini kendi- pon büyük elçisi B. Şigemitsuyu ka: nın davası ayni davadır. Müstevli 
mektedir. Bir hbrikaya girmek is - balar bendler civarında patlamıc:tır. bu ~ehlıke ortadan kalkmı.ştır. 1 sine bildiren n.esa1a verdiği cevab bul etmiştir. ~1":'~nlar tarafından Yunanista!:!a 
tiyen Alman a:!kerleri Bulgar bek - Brest dokları yeniden bombalanmış- Dığer mil.let.ler gıbl mütt~hid olmak bu bakımdan man:ilıdır. ~u görüşm.-rıin sdir tarafından ındırılecek hiçbir darbe Türkiyeyi 
çiler tarafındaı1 uzaklııştırılmak is • tır. İşgal altındaki memleketlerde hakkını haız ~~unan yedi, sekiz mil- Romanyanm üçlü pakta ılt'hakı v~~ı ısrar iiurine vukubuldıığu bil- 1?asun bıra~amaz. Bu iki memleke. tenilmiş ve b., yüzden ça<p,,mal"' bulunan bl•çok tayya.e meydanlan- yon Bulga'.a .. oyle. gel.yoc it. kültifrü hôdimini me.ki" geçon hu devlotin, dmhnebe ;.., de gö,ü,md" hok- ton dava" .ıe. ln .. iltmnin dava,, •olmuştur. Ayrıca talebeler de so - na da hücum edilmiştir. Hıımsteed'de da_ha az kuçuk rnılletler ve hakikatle Bulgaristanın ayni hattı hareketi :h- kında ıfşaatta bulunulmamıştır. Bu , lasında da hıçbır. fark yoktur. Hit
kaklarda nümayişler yaprr.aktadır - çok memnuniyet verici neticeler elde alakası olmıyan bazı biiyük tıevletler tiyar etmesi karşısında sükiıtunu gö:ü.şme, başvekil ilr! Japon buyi;k 1 er ~alkanlarda hır da.rb,! indimv•ğe 
lar. edildiği görülmüştür. Tayyarelerimiz- b~ hakkı Bulgarlardan esirgemekte - bozması ve Bu\garistanı, harb saha. elçısı arasında on beş gün zarfında vakt~ bulm~dan İng~lı~ ordubı.rile 

Moskova radyosunun ne,riyah den biri kaybolmuştur. dırler. Bu tarihi vak'a bize ctost olan- sım genişletmek istemek ve binneti- Yukubulan ikinı•i görü~· ı~ı:!ir. ~omı~yon . ";u;Jctlerınm ıAfrikanın 
M Londra 

5 
(A.A.) - B. o. C.: Uç~u yapan avcı tayyareleri Fran 1 ları ve olmıyanları ayırd etmeğe kafi ce harbe JÜrük.lenmeklı.: itham eyle- Al rmal~ ~arkası~} ~al l ..ınlardan temiz-ga~~~~~~ r~.~ıtı.t~~n::kf ~~~ı sanın §imalindeki hava meydanlarına gelecektir. mesi Üzerinde dikkatle durulmak man ve Yunatl e~ege ~uva i · 

0 

rn\'
1 

vt bu mın. 
tebh!<' tokmlam<t vo bulguca ,.,. geoo htıcum~ yaparak bi•çok düşman Am..nı..daki Bulgar alacaklan law,; gelon bi• te=hü,dii<. ta amn • ontrn un.u ~" a ~a" <

0

k 

Cu"mesı"nı· okunıu~,tur. tayyarelertnı tahrib etm="ler veya 'ıa Vaşıngton 4 (A \ ) R B d l 1 k' S t k 1 • k 1 memnunıvet verıcı bır haldır. ~ ........ ... • - 1 • .r • - UZ• un an an aşı ıyor l o• ye as er e t At" d 8 Ed ıJ 
sara ._.atmışlardır. ve t, Amerikadaki bütün Bulgar a- Rusya hükumeti de son Balkan J-ıa- rı arşı aş 1 ma. a • . ene yap an t~zahüra~ 

At
• d ATcı tayyarelerimizden biri kayıt). lacaklarını bloke ede . . d" 1 .. h b. b t k k Atma, 4 (A.A.) - .Atına, dün 

lna a 
dır. imzalamıştır n emırnameyı l ıse ekrıtnı, ladr ~n u mbı.n ad aliyi~ ya·- tBaş:ıwafı 1 ineli sayfadaı de Eden ile {teneral Dill'e kar!lı mu-

8. • aşma a o ugunun ır e ı sayı- . · h bb h"" • h' · • · 

V 
• •ı• Süvey~e akm D' ~iman gazetesinin mütaleası yor ve bundan, Bulgaristan kin mü- ~[8nı~tanda hayret uyandırmıştır. : kt ~e urme_ ııısıyatını ızhar 

Unan lngl iz 
Kahi~e. 4 <_A.A.l - Mısır dahiliye Berlin, 4 (AA.) - D. N. B. him bir mes"uliyet hisse:ıi çıkararak ,elsız, bu habel'i verdiği zaman bir em~ te evam etmıs .~.: .. co~k~n r.ü.. 

ne-ı:aretının bı~ tebliğine göre düşman P l<??rrespondance Oiplomatique et onu muahaze ediyor. Sovyet Rusya-ı 'r ur;tn hastane gemisinde bulun~- ~ar'ş~er .~a-~mıstn. l Bttyuk Brıtarıya 

k f 
tayyareleri dun gece Süvey~ kanalı o ıtıque gazetesi sunlan yaZlyor: nın bu hareketi, dünya sulhunun yoB'~':':'· :t b~ınh lkuk~ t'>f' anmış olan ke-9n eransı mıntakasına bir akın yapmışlardır Alman kıt'alarının Bulgar top- muhafazası nokta!lından kendi öz 1 ., utun Yunanlıla:-, hatta içlerinde ı. ır a. utlesı, saatlerce bekle-
Birkaç bomba atılm~. fakat ne ölU raklarına girme'Jinden dolayı Bul~ar siyasetile ne kadar mÜş'lrcket halin- agır ya.ralı ~!anlar Yunanistana lrnr. mış vel nb~İıyet saat 12'.~~. a doğru 
ve ne de yaralı vardır. halkının sevinç ve ferahlık duyma'lı ı de ise Bulgari.stanır. tarzı hareketi şı teveıh edıl_;cek yen! tehdide mu- gel.rİk kı ~e:·~:ıcı:ı gonı11miiştür. Alnuuı teb!iği k~layca anla'}ılacak bir haldir. Çiin- de, o nisbette muğlak ve i2alıı güç k_~b:_Ie etmeg•! hazır oldukla.rını a endı3ını şıddetl~ alkıc.I ,. 

lngiliz. ve Yunan Nazırları 
arasındaki konleransa Yunan 

kralı da iştirak etti 
Atina S (A.A.} - B. B. C.: E

den, dün Y•Jrıan maliye nazırt A • 
postolidis ile görüşmüştür. Ayrıca 
Atinadaki lngiliz sefaretinde bir 
konferans toplanmı-?tır. Bu konfe -
ransta, Yuna.ı kralı, başvekil. baş -
kumandan Papagos Yunanistam 
temsil etmişbrdir. 

A.rnavu dink 
cephesinde 

Yeni alınan ltalyan esirleri, 
Adriyatikte batırılan bir gemi 
de 1500 ltalyan askerinin bo
ğulduğunu, batan diğer· bir 

gemide de harb malzeme~: 
bulunduğunu itiral ediyorlar 

Atina 5 (A.A.) - B. B. C: 
Dun gece Atina radyosu, cephede 

geniş bir topçu faaliyeti olduğujrıu 
bildirmiştir. Bir İtalyan mukabil 
hilcumu esnasında bazı İtalyan tank
ları tahrib edilrniŞ, bir miktar esir ve 
birçok otomatik silahlar alınmıştır. 

Esir alınan İtalyan askerleri geçen
lerde, Adrtyatik denizinde torpil!ene
rk batırılmış olan bir İtalyan gemi -
sinde Alp kıtaatına mensup 15-00 as
kerin boğulduğunu söylemişlerdir. Di
ğer bir esir de harb malzemesi ,·e 
techizat yüklü· bir İtalyan naltliye 
gemisinin de battığını teyid etmiştir. 

Ved9k subayı r ha!ik1ıula 
bir kanun p ·ojesi 

Ankara 4 (Hu.nısi) - Milli Mü. 
dafaa Vekaleti. yedek sühayların si
vil hayatta iken de askeri rütbeleıi
nin yükselmesini temin eden bir ka
nun projesi hazıdamaktadır. Bu 
projeye göre. yed~k sübaylar mun. 
tazaman staja çai(ırılacaklar ve mu· 
vaffa:k olaniar müddetierini dol • 
durur doldurml\Z terfi edeceklerdir. 

Berlin, 4 (A.A.l - Alman orduları ku Bulgaristanın üd~r paktına ilti. bir zihniyetin ifadesi gibidir. Te- soyl:ıyorlardı. Bu hattı hareket, Yu- kış vb b~. 1tlkışlar mumaıleyh hd-
başkuınand:ınlığı teb'i~ ediyor: hakından birkaç giin hlitta birkaç menni etmek lazımdır ki Sovyet 1 n?nıs~anın harbcuyane ruhunun ti- a teb·İssu?'-le mukabele ederek o-Avcı tayvareleri tarafından himaye saat evı.·eline .lradar lngiltereıtin, , Rusya gibi hir çoklarına sanih olan pık bır. tezahürüdür. to~? ı e bınınce) e kadar deYam et-
edilen hafıf muharebe tayyareleri dün lcarşılığm1 Balkar\ rnilletlerınin ö- tehlike fikri tah\kkuk etmesin ve . Halihazırda Balka-ıla•ın rnuhtı>. mıştır. öğleden sonra cenubi İngilterede l::ir d:diği, oyun ovnamaktan hiç Bulgar zihniyetinde se2i!ir ı.:ibi olan lıf aksamı~~ .müteallik olan bütün Eden:. ot~I: ~eldiği zaman bu al. 
hava meydanını bombardıman P.tml.ş. bır veçhile vazgeçı~ediğini gösteren telakki tezadı da. bunu müşahede ra~orlar b~ytik bir alaka ile tt:tkik kıclar ~-ıı~butu? a:t.n·ı~tır. Eden. o· 
!erdir. Burada birçok hangarlar ve emareler çoğalmıqtı~. edenlerin rüyet galatından ibaret edılmektedır. Almnnla•ın Bulgaris- to~obılınden ındıgı zaman halk, 
kıslaJar tahrib edilmi.,tir. Bu yarı resmi gazete, İngiliz dev- kalşın. Sulh için ve sulh lehine, pek tanda ve Roman.yadı 4 50 binden polıs kordonunu va.rarak t~7;~!1ürat-

314 Mart gecesi muharebe tayya _ let adamların • h ·ı cok insan bu kabil ufak •l"'fek hatn-ı fazla askere malık olmadıkları tah ta hulunmustur. Bırçok hm"l'ler 
.el••i Cudilf'dekl liman tes_,t>na "• bu h>evzu .,::h'";;m' ","i"" '.' ln>a düşıÜöilnü k•bul et,;,okten ~e- min edilmok.,di" • Edenin olinl "kmok l•ôyod"d'- ' 

f 'b 
'k l h.. t pılan beyanatıq 0b· ab. ~aze e.ere yol-- kın' mez. Halt~ n-Örti~ galatını itiraf Atinadaki Alman elı;i>.nin yaptıgı~ Öğleden son. ra Eden Akropola bazı a rı a ara ncum emişlerdir. el ., ır ırıne u\gun .. " 5 .. ı "l"k çıkmış ve gehr n b ı · · İnfilaklar ve yangınlar pek §iddetli ugunu hatırlatmaktadır · etmekten zevk bile duyar. . oy enen mu a at . . ' 

1 

azı yer ennı gez-B ç·· ·u · C ı1J C Berlın 4 (A ~) y . mıştır. olnıu~tur. • orçı n Bulgaristana savur- 1 /" ' . · ·· · -- arı resnıı İ•koçyanın şark sahilinde muh~ue- d~ğu .tehdidle::- bütün dünyada ve ._, i! '"' Ca.qrıı HtllÇ sur~ttel_teh'.ığ ':dilmi-ıtir: . 1 
be tayyareleri Newcsstle'deki !ıman bıttabı bu meyanda Bulgaristanda • 1 . ' • _er ın aıyaııı . 1ı:ıa.hfcl!f'rı, Atina- talyanlar Larisayı tekrar 
tesisa'1na ye tezgahlara infilak ve da duyulmuştur. ita yan rıc atı d.a~ı. Alman el~ısının 'r unan baEıve_ b b 1 d 1 
yangm bombaln•Ile hü,um etmı,ı.,. Bulgu gazeteleri ile Bulga< o•. kd'. ,J, u•un im •Ö<ü•me ,-apI•ii•na Om a a 1 ar 5 tayyare 
dir. Alman bombalarının büyük te.sl- dusu Almanyaya karşı besledikleri <Baştarafı 1 inci sayfada) daır olara~ yabancı gazeteler tara- dU~ürUldU 
ri burada da görülmiiştür. muhabbeti saklamamışlardır. B. Bu arada Habeşistanın cenubu şar f~ndan _ve~len haber hakkında Ber- Y ııandranın $imalinde kilin muhtelif ~endell ile kendisinı hususi vazife , ki hududlarma doğru yapılmakta o- ldın .. de hbı~bl 1 ~ malumat mevcud olma- Atina 

4 
{A.A.) - Resmi teb

1

iğ: ıle t 'f d wını ı dırm•kt d' 1 Beş düşman tayyare.>ınden mürek. 
t.a ,,,are meydanlarına yapıh~n hücum avzı e enlecin bu husustaki lan harek:l.t da devam etmektetlir. e ır er. J h.issiy t 1 ı bi ı t Yunan Alman •• _ L t keb bir grup, zelzele ile hasara ur.r". ıar esnasında hangarlar, kışlalar, mft . . a ı gayet açık bir şekildf', n· Yeniden n esir a mmış ır. Pek çok • • m~ascoa ı ve ı:. .. gılız m )

4 

d k kt d ·ı· h t ı h bır tehi yan LariSa şehrini yeniden bomb"r • 
himmat ve benzin depoları ve yt>rde amu atın arı ve kafı mi tar- mı ar a sı a , pe ro ve er nevi ih- . ıg ... 
bulunan bazı tayrareler tahrib edil - da infilak maddeleri şeklinde teza. tiyat malı.emesi ele geçmektedir. A - . Berlın, 4 ( A.A.) - Yarı resmi dunan ederek sarsıntılaı· dolayısıle 

hür etmiş bulunmaktadır. iman esirlerin yekünu şimdi 10 bine bır surette tebliğ edilmi~tir: açık havada dunnağa deı•am e,ien 
miştir. . h'l" kl Mevzuuh:\hs vaziyette ne Al- yaklaşmıştır. ~lm~~ya ile Yunani~tan arasın- sivil halk arasında pek az za~iata se. 

cenubi Ingntere sa ı ı açı arın ia d dak b ı b k beb olmuştur. manya ne e Bulgaristan otbüsü Zaptedifon yerler 1 munaae et er u a şam ya-
bir muharebe tayyaresi 3000 tonluk kaçırmamışlardır. Nairobi 4 (A.A.) - Doğu Afrikası bancı matbuat mahfellerinde müna- Bombardıman, sarsıntılar devam 
bir ticaret gemiBi batırm14tır. Fakat Bulgarİ3tan, kendisi gibi İngıliz kuvvetleri umumi itarargahı- ka!!aya ~e.vzu teS.kil etmiştir. Al. ederken yapılmıştır. Mütecaviz tav 

Dünkü a.skerl bir tebliğde bildirilen karanlık felaket seneleri yaşamış o- nı~ tebli~i: manlar, ık~ m~~le~et aras.ında ev- yarelerin beşi de düşürülmüştiır • 

İngiliz zayiatından başka Alman lıa... lan ve şimdi kendi kuvveti ıle müt. ileri hareketimiz devam etmektedir. velce oldugu gıbı dıplomatık müna
va kuvvetleri 2 Martt, Hej)ride.> ada... tefiklerinin teşriki mesaisinden emin Mogavişo'nun 270 kilometre kadar ba seb~tler ~evcu? bulunduğuna dik
larının 25 kilometre garbında 8000 bulunan büyük milleti de tanıyor. tı şimalinde bulunan İşia Baidba ile katı ç~kmışlerdı~._ Bununla berabı-r 
tonluk bir ticaret gemisi daha lıatır- Bu millet çok cefa ı;tören bu mınta- Mogavişo'nuıı gene 270 kıloınetre ka- Xun~nı~tan, lngılız ~en~aatleri için 
mışlardır. (ada, diğer mıntakalarda yaptığı dar şimalinde Uin Bulmo Burti kıt- hır ıle~ karakol. vanfesı görml'ğ~ 

Akdenizde harekatta bulunan Al - gibi bütün karışıklık unsurlannı ebe- :ılarınuz tarafından zaptedilmlştir. ~~şlkdı1-gınd.jnberı . bu . münasebat 
man hava kuvvetleri Agebadia civa - diyen temizlemeğe ve buraya da hu- ftalysn tebliği ıyı e s:ihı e tavsıf edılemez. 
rında motörlü kuvvetlere muTaffaki- zur. refah Ve emniyet getirmeğe ha- Roma 4 (A A.\ - İtalyan orduları B r tavas.ıutun tekzih 
yetle hücum etmişlerdir. Bombalar zırlanmaktadn. Filhakika Alman 1 umumi karargahının 270 numaralı b' er ın, 4 

(A.A.) - Yarı re;;mi 

k f·ı l · ve a~ke k ·ı B ır kaynaktan L"ld" ·ı· 
birçok kamyon ·a • e erıne ., r ıta annın ulgari~tana ı?İrmesi, tebl ği: f .... ı ırı ıyor: ko:llarına isabet etmiştir. ~u?udsuz bir er.oizınin biitün ~i~ Yunan cephesin~e bombardıman bir ~~yan • Yuna~ ihti]afında _guya 

Bir motôrlü Alman ke~if müfreze- kıt a~m meşr~ hak ve menfaatlennı tayyarelcrinden ınute.şekkil liloları _ neb' h tavassııtu •lduguna <laır ec
si TrabJusgar!J .;ahillerinde ilerllyerek kendı k11vvetıne rametmek husu. ıntz, düşmanın hareket üslerıle mü _ 

1 
meml_eketlerdo.! cıkarılan ha

bu gece bir Ingiliz tankı iğtinam et- sundaki bütün planlarını bir hamle- da!aa tesisatını müessir surette bom- bkler Berlındc, he! ihtilafta arasıra 
ıniş ve yeniden esır almışır. de ortadan ka!dtmıı~ buluı~uyor. ba~dıman etmişlerdir. Hava muh:ue çı ma!lı mutad olan tertihler arası-

Alınanya üzerinde J belerindc düşmanın 3 ta""a ·e· d.. na konulmaktadır. 
1 d 

bl k •• t } "' · n • "
1 

U - Sor 1 b · l h Düşman, garbi A manya a r ço aşe mus eşar ıgı şiırulmilştür. Ild tayyaremiz, dönme- . u an ır sua e aricİ}'e nez:ı. 
me\'kilere pek çok infilak ve yangın • r . miştır. retındc. İtalyan harbi hakkında 
boll'lbası atmıştır. Mkert hedeflere muavtn ığı Şımali Afrikada bir Alınan müf _ Yunan ~i~k~_::ıetinin. sivasi müzake-

hl
'çb',. basar olma.mı.ş_tır. Buna mu • Ankara, 4 (Hususi) - iaşe müs- reıesi düşmanın zırhlı kıtaat·ıe , relere gm,tıgıne daır Bcrlinde !ıtç 

"' l 1 "' S ' 1 Kar. b" b·ı· d""'' 
kabU sivil ahaliden olen ve yara a - teşar muavin igin ! amsun Vali şıla.şmış, bu k·taatı firara icbar ede- _ır sDe?'.. ı ıb~m~ ·~ıı ~evnhı v":ilmicı-
nan vardır. Sivillere aid blrr;?k evler Muavini Edib Kutayın tayini takar- rek bir miktar esir almış 1 hr. ıger ır oev etm vaı>ıta.,ıle de 
de ha.sara uğraıru.ştır. rür etmiştir. iğtinam etmiştir. ve ma zeme ~~ı ?abda hiç.bir haber alınmış de-

"ıldır. 

Almanl: r Brezilyada 
muazzam bir tayyare 
meyda u inşa etn iş er 

. Nevyork, 4 (A.A.) _ «Mütte-
fiklere yardım sur~tile '\ 'k .. d f ,. mPrı ayı 
mu a aa" komitesı aza.;ından Er-
nest Gibson tarafından yap lan bir 
beyanat burada heyecan tevlid et. 
miştir. 

B. Cib~on de-mişti ki: 
cıEğer Hitl·r İngilte eyi al a'jağı 

ederse, bir tek telefon emrile bütün 
Brezilyayı istila ede!,;lir. B Gıhson. 
Almanların tam Bre2dlyanın orta• 
sında muazzam bir ıav)are meyda
nı in,a etmekt,. oldukların• söyle
miş ve Birleşik Amerika hi"kum"'t
lerinin ad:ta harbde imi'I gibi istih.. 
salatını tezyid etmesi ve elinden 'te
Ien her ~e-...-: yapm:ı..>ı b~ı:uı:unda ı.
ıar elmi~tir. 
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SON POSTA Mart 

r Şehir llaberleri ıı 
~------------------------------------------------:---------------'~ 

Tramvay Ucretleri 
Elektrik, Tramvay Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğünden Azılı bir sabıkalı Osküdar tramvay idaresinin Medreselerde 

bir P~~:~~a~~kçiyi borçlan tenzil edildi ~!ı~~İı!~~~~~ 
J"" .................................................................................................. ' . 

Liuıgada bütün bir •emti he- İ lı Banlıaanın 300 lıii•ur bin liralık alacağı 200 bin, eski 
yecan~ ~ü.ıüren •arhoı ı~bı- ;Elektrik Şirketinin 200 bin liralık alacağı 100 bin liraya 
halı, orlı ıdare mahltemcıtne : indirildi Evlt.alın 468 bin liralık hiua 'ni 200 bin lira 

verildi İ ' olarak belediye ıatm alıyor 

ı 

. Dahiliye V ekilile Vali ba ta -
i lebelerin vaziyetlerile eaaslı 
! nıTette meıgul oluyorlar 
~ ~-
: Vali ve Belediye Rem Dr. Lutfj 

Zabıta, evvelki gece geç vakit \.. ..................................................... " ............... - .............. .-......... -' Kırdar, halen jçindc 50-60 yüksek 
Lingada b~t~n bir semti k.o.rku ve Üsküdar _ Kadıköy: ve havalisi lunmuıtuT. Mazbatacla aynca le tahsil talebesinin ikamet ettiği harab 
hb~yccabnka dl uşurenk alzıh ve elı bıçaklı 1 halk tramvayla:ı ~rk.ebnin alacaklı- Bankasına verilecek kefaletin Bele- Fatih :medresesinin tamir edilmesini 
ır sa ı a ıyı ya a amı,.tır ı 1 y k ı ı d R lr. alakadarlara bildirmi~tir. Maa1 if .. 1.. dd'd I ' • k ak arı i e yap .. cagı mu ave e er ün diye eiıliiitıin wvibinden geçme S hh ı 

" utea 1 ya:a n~a .ve . nç ç. I Şehir McdisKıde görütiılroüştür. ve hiçbir vcçbile 200 bin lirayı te- 1 iye ve Nafia Müdürlerinden 
bk suçlarından mahk~mıyetı bulu- Evvela firketin vaziyetini tetkik ı cavüz etmemek ve borcun 1 S tak- mütetekldl bir heyet dün bu medre
nan !'Carabet adında bır :"'bıkalı. ev- eden Şehir Meclisi Muhtelit Endi .. 1 aitte ödenmek kaydile Belediye Re- senin vaziyetini tetkik. etmi~lerdir. 
vclkı gece ıaat 23 tc Lnngada Mu .. I men mazbatası okunmuştur. Mazba- ieliğine aalahiyet verilmeai ve vede- Vali buradaki talebelere birer kar
•?lla ;adde.sindeki Nu~s.nn kahve- ! tada girltetten 300 küııur bin lira a- 1 )erin hululünden evvel taksitlerin yola verilmesini alakadarlara emret
aı~e zil zuma ıarhoş bır h~lde .gel- lacağı olan İt Bankasile yapılan an- 'ı Tramvay İdareııi tarafından Beledi.. mi~tir. fdarci hususiye bu yıl içinde 
n:ış ve burada .. o:uran m,!1~terıle!e !aşmada mczki'tr borcun 200 bin ti .. yecc hesabı cari suretile teaviyesinin iki medrese tamir ettirmiştir. Vali 
at:ız dolusu kufurler yagdınnaga 1 raya tenzili ile Belediyenin kefaleti temin cdilmea Meclise teklif olun- ve Belediye Reiai harab bir halde 
başlamıştır. . • . altınc!a 15 genede ve bil&faiz öden- muıtur. bulunan medreıelerden her yıl bir 

f\ lnksadı hır hadısc t,;ıkarmak o. mcsinc mutabakat hasıl olduı.n es- M h li E .. b kaçının tamir edilmesine karar ver .. 
ı b '- l b t •· .. b' mu-d .,-, u tc t .ncumcn maz atası o- · t' B d 1 t l k b' an sa ı .. a ı, u ecavuzunc ır - ki Elektrik Sirketıııin de 200 küsur k d k C ) . F I mış ır. u me rese er o uru aca · ır 
det devam etmi§ bir ara kahveci b. Jj 'k d k' ) b un u t&n sonra ema ettın az.ı hale getirildikten sonra kimsesizle-
N b d ' ın ra mı tann a ı mat a unun Erten iz.abat vererek yapılan anlat- rin iıırifadesine arzedilecektir. 

u ara Ba: d k''- d b' '-'l 100 bin liraya tenzil ve 3 senede 3 malann kabulünde bir mahz.ur oL k 
«- ana şu a n•a a ır .u o .. · k •tt "d · • • El '- Şehrimizde bulL•nma ta olan Da-
b b 1 b 1 k , musavı ta aı e o enmesı ıçın e~- madığını bildirmiştir. h I \ T Ö '-

ıara u ursan u ursun, yo ıa senı trik Şirlcetile anlaşıldığı bildirilmi§- . . i iye ekili Faı k ztra.- t medre. 
tavuk trlbi tloğnır, kanını içerim!..» Müteakıben Vali ve Beledıyc Re- ıelerde ikamet eden talcbderin va-
diye çıkı ma~a. bir takım tehdidler tir.Bundan başlca ,irkette akıiyon ili Dr. LUtfi Kndar da bu anlaşma- ziyetile meşgul olmuş ve kendilerine 
Hvurmağa kalkışmıştır. sahibi bulunan Evkıııfın matlubu o- lar hakk.ında izahat vermiş., Evkafın lazım gelen yardımın yapılmasını a-

Azılı snbıkahnn bu tehdid ve ha- lan 468 bin :!20 liralık hisa~ini 200 468 bin 220 liralık hissesini 200 hın lakadarlara bildirmi~tir. 
rekctlerini korku ve tcl8.şla ı~ytcden bin lira 11\Ulr.abilinde ,.e 1 S ıened~ lira mukabilinde aatmaiı kabul et· -
lı:ahve müşterilerinden bazbn bireT bil.ifaiz ödenm,.1; Üzt-rc Belediyece tiğini, bunun bir kanun mevzuu ol.. Manifatura stokları 
iki~er oradan ayrılmışlar, fakat kah. aksiyonlarının !'l<ltt!'I alıl"maıı ıçın duğunu ve Büyük Millet Mcdiaine Fiat Müralı:abe Bürosu tarafından, 
veci Nubar, Karabetin bu ıcürültüle- Vak1flu ldar~ıilc mutabakat haS11 verilen layihanın yakında kahul e- p iyasadaki manifatura ~toklarının tcs 
rine kulak asmayarak lcendiwini kapı olmu~tur. Bu hu'lusta hazırlanan ka- dilmesi muhtemel olduiunu bildir- !bitine devam edllmektedir. Evvelce 
dır.an ıı.tmıfhr. nun layihasımn kanuniyet kesbet- mittir. . banka ardiyelerlle, bazı mabzalnrda 

Kahveci tarafından vukubul .. n mem için geçecek zamanının uza.. Valinin izahatından eonra Sehır ı fazla mikıtarda manifatura bulundu _ 
bu mümanut kartısında aabıkah rnası ihtimalin'! karşı 1, Banka51 ve Meclisi Üsküdar tramvaylan idare- ! tu öğrenilmlştf. Yapılan tetkikler fi
bu sefer işi büsbütün aZJtmıf, 26 eski Elektrik ~rJt,.tile yapılan anla,_ -.inin ı, Bankuı ve eıılti Elektrik Sir. zerint> şimdiye kadar banka ardiye • 
ıantim uzunluğundaki lmmasınl çe. malann mulcaveleve bag"lanma'lı ketile yaptıiı anla,maların mukavc-,_ k k k h h " 1 lerinde 385 sandık manifatura eşyMı 
a.ere te rar a veye ücum et- mazbata ile Mecliı!in tasvibine arzo- leye bajilanması kararla~tın mıştlr. 
mi.ştir, - - bulunduğu tesbit edilmiŞtir. Diğer ta 

f • ti y k d •• h · raftan. büyük blr manifatura mağa-
Bu sırada oradan geçmekte olan Ekmek ıa arının a ın a mu ım zası hakkında da fazla miktarda stok 

mbahha.~le bekçisi ~eh~ed,hKar~be.tin 1 .., mı"kfarda 1"tha[a.-t toplamak .suçundan dolayı takibat ya 
u ucumuna eormu,,, arC' .. ctınc ucuz ayacagı pılmalı:tadır. 

Tram-Y~Y bilet ~ri~elerinde, lı:ıt'a farkı aranmat.sızuı tek biletle seya. 
hat usulu kabul edıldiğinden, yeni ücret tarifesinin birinci kısmındak 
fiatıar 10 Mart 19'1 tarihinden itll>aren ta.tbık edilecektir, Yeni tarife cet. 
velinin ikinci kısmındaki aktarma biletleri ile üçüncü tı.mımda gösterüen 
aylık ücretli pasolar ı,.,e 4 Ni.San 1941 tarihinde mevkii tatbika tonacnğın 
dan bu kısımlara aid tıuifenin tatbik tekli ayrıca bir izahname ne ntuı 
edilecektir. 

ı. MEVKi 

Blrincl kwnı 

Adt seyahat 
: Bili} 
: Er cilt, orta., li.!e. yfikBeb 
: talebeler ve maıtu: 
: Sivil 

ı. MEVKi : Er •i1k, orta, 11.se, yUtseıc. 
: talebeler ve malül: 

ı. 2. l4EVKi 

ı. MEVK1 

ı. MEVKi 

: Sübay 

. . . . 
: 

: 
: 
: 

hinci kwm 

Aktarmalı seyahat 
S ivil 
Er ıilk, orta, lise, yük.set. 
talebeler ve malül: 

Sivil 
Er •ilk, orta, ıtse, yüksek> 
talebeler ve malQl : 

. Üçüncü kısım 

Aylık paso ile scyaha.t 
1. MEVKİ : Sivil 

: Talebe, Dk m'ta, ~. yüksek 
ı MEVKİ : Sivil 

: Ta.ltbe, ilk arta, liSe, yütsek 

Kuru§ 7-• 
> 4,-

> 5-
' 

> 2,-. 
> 5-. 

. 
> 11,-

• 5-
' 

> 7/J 

> 3 . 

Kuruş 840 
• 480 

• 600 
240 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
c91 afyon ihraç sandığının pazarlık suret.ile yaptırı1ması takarrür etti-• 

etinden t.aliblerin 6 tMart Perşembe günü aaat 15 te Liman hanında şu.• 
ebe merte"Linde hazır bulunmaları• d668• mani olmak istemişse de, azıL sabı- k k d • 1 k · kalı bu defa da bekçinin üzerine tah ak u e ıyor eşyası ge ece ------·-----

Tek tip ekmek kontroluna dün de Mühim miktarda ithalat qya!ını~ ,
1
' ~ ~;eb.A.aşı R ,, "Bugün 1 MI• LLAJ 1 y 1 1 ALEMDAR 1 da'ı saldırmı§tır. 

Eli bıçaklı sabıkalı ile altalta. 
üstüate bir müddet mücadele eden 
bekçi Mehmed, nihayet silahını çek .. 
meğe ve bir taraftan da düdük ça
larak etraftan muavenet istemeğe 
mecbur kalmıştır. 

devam olunmuştur. yakında memleketimizo! gelmeıin._ il: ..:::. ~ ~ 
Şimdiye kadar fırınlardan · 312 intizar olunmaktadır. Bu mallardan 1 Sinemada. T~ : 21359 1 

ekmek, değirmenlerden 146 un nü- mühim bir kıımı Amerik~dan (tetir- Büyük fedakirhltlarta münha _ 
muneai alınmıştır, bu ekmeklerden tilmektcdir. Amerikadan yola çıka- aıran sinemamızda~ Dünya Dansı Kralı 

Fakat bekçinin bütün bu tedbir 
ve gayretlerine rağmen: Karabet 
ıükun bulmamış, Mehmede saldır
makta devam et:ni~tir. 

150 sinin tahlili yapılmı~. ancak 3 nldıiı emin menıbalardan haber a.. f E 
tanesinin hamur olduğu, diğerleri- lınan bu en-alar arasında evvelce 1 • LONDRA fRE D ASTA RE'in bu ıene ELEANOR PQW ll ile 
nin nümuneye uygun imal e<iildiii ıriparitı edilrnİ§ olan ziraat makine-

Bu sırada düdük eeılerine koşan 
polis memur..ı Sevketle diğer ôr:kçi 
Hasan hadi,.e yerin ~ gelmi{ler, Meh
medle boğur.nakta devam eden sa· 
bıkalıyı yakalamak istemişlerdir, 

Azıh sabıkalı Mehmedi bırakarak 
bu sefer de polis memuru Şevketle 
bekçi Hasanın üzerine: hücum et. 
miştir. 

D1ldkalarca süren çetin bir mü
cadeleden •nnra nihayet Karabetin 
elindeki b ü\ "ik kama alınmış, kr
d isi de kıskıvrak ya~alanmı •t •r. Bu 
mücadde esMsınd.ı b ekçi Mehm~d 
ba~ndan, polis menıuru Se\'ket te 
kolundan varalıı.nmı•lerr.hr. 

anlatalmı~tır. lerinden bir kısmı ile, makine. fotoi- t K A L E S i 
BeleCliyenin aldığı 2:; çuvnl un ile raf filmi, madeni CŞYJllar ve az mik f 

bugün Karaköyde bir fmnda tecrü.. tarda deri bulunmaktadır. Keza c~ 1 (BOR S KARLOF 
be mahiyetinde ekmek çıkanla- nubi Amerikaya birkaç ay evvel ıı- , BAZİL RATEON) 
caktır. ) k l pari§ edilmiJ olan kahvelerin yola Senenin birinci sınıf 

Un çuvalından a lnma ta 0 an 
1 

Jc. ld Y b 1 ••h• L• 1 $u"·p .. • f"-' 
160 

._ b yd k · • çı an ıgı ve un ann mu un "VJrr ,... lllUJ 

.. uruş ug ay oruma vergıst- k d B d .. h b 
• 100 k . el' .1 . M 1. e ısınının a aaraya var ıgı a e 2 HUDUT nın uru şa ın ırı mesı I!. ıyec • 

mümkün görülmü~tür. alınmı§tJr. Diier taraftan gene Basra 1 
Ayrıca undan alınan muamde yol~lc olmak iizere H.?l~nda ~indiıı- ı ÇETELERİ 

vergisinde d e tenzilat yapılması im- ı t~ru.le Malayadan muhım ~uktar<la 
kanı elde edil~iştir. Bu s~rctle. ya-

1 
)astı~ ve k~uçuk ge!~ektedır. ~yrı-~ 1 

kında ekmek. fıatlannın hır mıktar ca Fınlandıyadan kagıd ve sellı.ıloz 
ucuzlamasına intizar edilmr.ktedir. Macarutandan çivi ve radyo, Al 

Maliye Vekili Defterdarlıkta 
mayandan da el emir eıya ile t lek
trik malzemesi ve boya beklenmek
tedir. 

Dit Tabibleri Cemiyetinin 
toplantı lan 

cQİl.ELİOTI) un tm~lsiz 
maceralar Romanı 
Programa i avet.en: 

2 Türk.çe Jurnal: 

3 - AKDl!N/ZDE 
Taranto'nun b&filzler taralıırı

dan bombardımaru 

M. EDEN'la 

-

Ba.t dön.ıliiriil'Ü muazzam blr harikası olarak çnlrdiği 

·BRODWA Y MELODi 
1940 

başlamışhr. 
1 Aynca': , 1 MYa..mleri dünyaya büyük heyecan yaşabn meşhur CllARLİ CIIAN'ın 

R İ C A R D O C O R T E Z'te yarattı.klan 

ASUM KATiL 
1 il. 

Azılı sabıkalı diın hakkında tan
zim kılınıın tahkikat evrRJ il ~ müd
deiumumiliğe, oradan da örfi idare 
mahkemesine teslim edilmi .. tir. 

Maliye Vekili Fund Ağralı dün Def
terdarlı~a gelerek. bazı mali mese • 
leler hakkında Defterdar ve Maliye 
müfet~lerile görüşmüş ve blr saat 
kadar Derterdarhkt.a meşgul olmuş
tur. 

Türk Diş Tabibleri Cemiyetinin her 
15 günde bir yapılacak olan llm1 top

Yalunşark Seya.ba.ti ı 
O.varların sald.a.dıb l>inbir esrarı ~- Baya.Un ÇJPlalıJıCuu, gtıı:I 

IÜJı.ahlan anlatan senenin en büyük Fransıs fdm.J 

r K u .. k h b 1 "'\ lantılanna. 6 Mart Perşembe ıtinü 
Tiy tro ve ed-biyat dersleri çu a er er _) saat 18,5 da Cağaloflu Etibba Oda-
ş ... . . n lk • d .sında başlanacaktır. 
ft!ıremını a evtn en: • Dlln Odesa'dan limanımıza ge-

Evim"zde genç edib Te muharrir len svanetya adlı Sovyet vap'.lrile ~OD Bu toplantıdır Prof'. Kazını Eoad 
Cemalettin Sı:ı -:11r tarafµldan veri • tadar göçmen gelmiştir. (Hormon ve vitaminlerin dişlerde e. 
ıccck olan <Türk tt:nıacası t..ıyatr hemmiyeti), doçent Feyzullah (Pro • 

• " • 0 • e Polis ve adliyece yapılan .sorgu. 
Ye edebiyat de~slerl) ne 5 Mart 1941 ları sır"""nda hillfı hakikat beyanda tezde kullanılan madenler) Te Prof 
Ç amb gü ~.. • 20 30 d -· 1 Ziya Cemal (Ağız kanamalarının din nrş a nu a'"'iamı saa~ . n b 1 b ndan dolayı ev 

(Tiir:kçe) Paıramnnt j 
' - İnı-ilizlerln !"On Afrika za. 
teri Sint BARRANİ - MASAV.~ 
BARDİA - KAPUÇO'ntm bra • 
dan, deni'ıden ve haTadan bom 
bardıınanı ve iKa)l - A..ınaıı sa-

,-ısız esir n pnıaim. 

mı TÜRKÇE Yakın Şark J 
Jurnab 

Bekarlar Klübü 
SACHA CUITRY - ELVIRE POPESCO - MARGUERl

TE MORENO - BETTY STOCKFELD - ANDRE 
LEFAUR V3 daha 5 büyük 

başlnn~caktır. Temsil kolu azasının v~:1n;;n "':.Cv~f s:ı~na alınan L<kttl dirilmesi) menulıınna. dair tebliğler 
ve harıçten gel~n orta mekteb mezu- adında bili, dün Sultanahmed birinci yapacaklardır. ıw 
nu asli tnlebenın devamı. mttburldlr. ısulh ceza mahkemesinde yapılan du- Bll&'ÜJı matinelerden itibaren 

Kadıköy 

1 
Y4Jd171ln kudreti e sü4edikleri eşsis bir k.omecll. 

" Orla melı:tebt bitirmemış olanlar da üte k b • ü ~dd •1e 
d·nı y1 1 f b" . , ruşmasmı m a ı " g n mu e~ 

, e c sı ntile devam ede ılırler:\ e h ahküm edilm'•ti.r. 
(kur) sonunda imtihana tfıbi tutul • apse m '"' 
mazlar. Yazılı talebenin ve kayıdla. e Dün Ü11tnrsitAI konferans sa
rını henüz yaptırmam~ olanların t lonunda profe.sôP Crozat tarafından, 
fotoğraf ve hilvlyet cüzdanlarile E - . Ho.rb ve lmme hıııtuku• mevzulu bir 
vimiz Utıbliğlne mürncaat etmeleri konferans verllmiftil". 

EVLENME 
Umumi Meclis Azal!ından Musta

fa Aıkın'ın ye;eni Nesrin Aşkınla 
topçu teğmeni Kiimil Ermutlu'nun 
düğün merasimi Paznrtesi g ünü Or
du evinde yapılmıştır. Taraflara sa 
adet temenni .-deriz. 

e Beden terbiyesi lıtanbul bölge 
si başkanlı~, San.yburnu gazinosu it 
tisalindeki çamlı~ :poligon yapılmak 
üzere kirasız belediyeden ıstemtştir. 
Şehir Meclö.'>i bu sahanın ancak sene
vi 00 lir3 kira bedeli mulı::ıı.bilinde be
den U!rbiyesi başkanlığına vernmesı. 
ni knrarlaştırmı.ştır. 

San'atkar Karakaş 
ö:dü 

Sahnemize '40 küsur sene hizmet 
eden, •an'atka:r Karakaş evvclk.i 
gün 67 yqında olduğu halde, Ba. 
lıklı hastanesinde vefat etmiştir. Ya
kın zamanlara kadar, sahneden ey
nlmayan ve melodram tiyatroııunun 
aşağı yukan en son mümessili sayı. 
lan Karakaş, bir müddet evvel, son 
olarak (Aknsyapalas) İsimli filmde 
rol almıştı. Cenazesi yann 14 tc 
Beyoğlu &lıkpazarı Ermeru kjlise
sinden kaldırılncnktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Harbin doğurduğu 

buhran insana daha ne -
Jer g&te.recelc Hasan bey 

... S izin gazetede gör -
dilm •• Kadın 90rabını. .. 

. .. Kömür, su, havadan 
1apmak uıümlı::unm~ .. 

Hasan bey - Verdiği. 
miz para hava.ya gidiyor 
dıye ben eskidenberj söy~ 
lerdim, yal 

OPERA. Varın akşam LALE sinemasında 
Sinemasın.da 

Tiirltçe Sözlü, Türlı.çe Şarkılı 

LEYLA 
ile 

MECNUN 
fllmlnl ı~iinüz. 

l\lecnunwı şaıiular~ söy..eyeın 

MONIR NUREDDiN 
~,airwı şa.rkılanw söyleyen 

MÜZEYYEN SENAR 

DİKKAT: Propıuna ilin ola.rak 2 biiyiik Barb Jomalı 
1 - Yunan Jnrnalı (Rumca) Z - Birlı.t Parannınt (Türkçe) 

·-------·' ~----· n :m.lnde bu Cuma akşamı görecekslnb.. _____ ,p 
HER SEANSDA DOLU OLARAK 

Gösterildiği halde daha göremeyen bir 90k kimseler tara.fından -Yiki olan müracaat üzerine 

ARABACının Kili OUDYAŞKA Filmi 

ÇENBEBLiT.AŞ SiNEMASINDA 
11 Mart Sslı gününe kadar göıterilccektir 

.11 
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KÜÇÜK 

POLİS 
HABERLERi 



6 Sayfa SON POSTA 

[~~-=-~-,~~~l _____ , _________ JI 
sa, { izmirin bir yllhk ihracatı l 

Vi!Cıyet umumf meclisi 
toplanarak yeni 

bütçeyi kabul etti 
33.500.000 liralık 

muhtelif madde 

Gümüşhac·kcyde fakir 
çocuklara yamek 

verilemiyor 
Cümüşhactlc.öy (Hususi) 

Yılbaşı gecesinde okullarclaki f kir 
çocukların hayat ve psikolojisine da
ir kısa bir hikaye nnl:ıtan Cemil So. 
lnkoğlunun sözleri büyük bir heye
cnn ve aliika uynndınmş dnvt:tliler 
ve bu işde fnal rnh!iyetler kat'i ka
rar ve hükümlerini nut111darla bJ
dirmiş, rey topla:ımı'.I idi. 

Jk:i aydanberi kuvveden fiile çıka
nlamıyan bu hayırlı teşebbüsün ih
male liiyık olmadığını bir daha ha. 
brlatmnk IAzımgelmektedir. 

Ada.pa.nn <Hwıusl> - Halkevi ~l y&Mmı kolu menf&ıc'ue 22 
Şubat CUınartMI günü ak.şamı M salonlarında blr balo verilmiştir. Ba.. 
lo 9(>k ne§eli Glmuş, sabe.ha k&dar etlenllmi.ft.&r. R&&m baloya ifttrak e
den Adapazarı bayanlnnl milli kıyatetlerile gösteriyor. 

cSon Posia11 om tefrikaal: 43 

Yazan: V alentin W illianu 
Herhalde sizde de vardır. Bunlar • - Onu öldürenin ıato sahibi o1-
dan bir tanesini bizim şatoda bırak· duğuııu zannediyor mulllnuz) 
mamız ve Vikontun da onu bulmaa.ı Garrison omuzlarını kaldırdı: 
ihtimal dahilindedır. Fakat eğer po- - Bu. pek mümkün .•• Siz bunu 
lis bu kutuyu o ·,ıın kadavrası ya - dü~nmediniz mi) Sonra gözlerini 
nındn bulursa, bu bizim için çok canı kımıldatmadan dostuna baktı. 
sıkıcı olacaktır. Eğe:- bunu Berg bul. Venty tunlan da ilave etti: 
muş olsaydı gen• bizim için çok - lhtiyar Duncan da bu evde 
miithiş bir ı;cy olurdu. bulunuyor, keza Flora da öyle, dedi. 

Gorrison vaziyNİn vahametini Stephen kızgJn bır tavırla cevab 
pekala görüyordu, bıı,ile tasdik etti verdi: 
ve cevab verdi: - Bu genç kızın mücrim olduğu-

- Hakkınız var. Fakat ben gidip nu itimseye inandırmaya kalkmıya
yatıyorum. Eğer çok erken kallulr - cağınızı ünüd etmekte halt.sız mı • 
sanız beni de gelio uyandırınız. Zira yım~ 
bu hususta Owigbt' c hiç bir tenbihte Philippe hiddetle ona baktı ve 
bulunmadım. canı sıkılmıf bir tavırla cevab verdi: 

- Peki. - Mtıhakk.nk ki hayır. Eğer ci -
Sonra, Stephen uzalı:la~kec Ve- nayete bir mibchbib aramak 167.rm 

rity ıunları jlil ve etti: pliıae, bu ite ön ayak olan T orray 

rö.terihnelid.iT. Beıu hiddetlendiren 
,ey, onun bu katil ışının, ecdadı 
Hugh Mac Neil'in öldürülmesine bi1' 
benzerlik rö.temıetrinc bizi Önce<ieD 
llazırlamaia kalkıımaaıdır. 

Karanu: bfr tavırla durd.a, aonra 
sözlerine devanı etti. 

- Stepaea, bu mC9Ck hakkında 
ı:ize biT ımal sormak i.tiyorum; bir. 
birimizden aynldıiımız ve benim si. 
zin odanıza bazı evrakı aramağa 
gittiğim zamanı hahrlıyor musunuz) 
Si~ geride ltalmıştmız, hani> 

- Holde mi d :mek iatiyotaunuz) 
-Evet. 
- Hayır. Bunu niçin bana aoru-

yoraunuz) 
- Çünkü, ben sizin dairenizden 

çıktığım zaman, holde bir kımıldan 
ma duy-dum. Bunu, orada. bir şey n
nutmanız doldyısile oıaya tekhr 
dönmü~ olmanıza ntfettim, bur.un 
için de Bergin yanında bundan bah
setmedim. 

Steohen eAnedi: 
- Ben de5titdim, fakat bunun ne 

ehenuniveti var) dedi. 
- Ehemmiyeti ~radan geliyor. 

Ben hoklen aynldıiım zaman, han. 

e 
Çok güzel ve şirin bir 

köy: Benlikögü 

Bursada sabıkalı bir hah 
hırsızı yakalandı 

Bursa (Hu.sust> - Halı hırsızlnrın

dan Abdullah Tnş.kend dün polis ta.
r&.fından sı.v; üstıünde yakalanmış. 

tır. Oünlerdent.erl Bursa pol~ini meş 
gul ecif>..ı kurnaz ve ciir'etkfır hu-
sızın bir ay zarfında muhtelif camı 
lerden müteaddld parçıada kıymetli 

halı ve seccade aşırdığı tesbit edil. 
miŞltr. Aşırılan bu eşyarun Viktorya 
ve Klara adındaki MU8evilere satıldı
ğı anln.şılml!, müsadere edilen me.s
rıık eşya ile fıı.ili adliyeye te&im e. 
d i im.iş tir. 

çer hala orada bulunuyordu. Eier 
T orray yalan söylemedi iae, bir saat 
.anra da kaybolmuştu. 

Garrison omuzlarını kaldırdı. 
- Bırak da bu işi aydmlatmak 

için Berg yorulrun. Haydi hotça kal, 
Phil. dedi. 

Sonra ökçelerine hızlı hızlı baııa. 
ralt dı,.oıan çıktı. 

Verity bqnı kaşıdı. Kapıyı gidip 
kapadı. Sonra deve tfı,yü rengindeki 
ulci roböıambrım ç:kardı, pencere
yi gidip açh. Soğuk bir rüzgar yü. 
züne vurdu ve yüzünü ü2üttü: pen
cereyi hızla kapadı, titriyerek yata.. 
ğına girdi. Koridordaki keçe üzerin. 
de bir ayak sesi işittiği zaman ışığı 
söndürmek üzere idi. Gnrrisonun 
yoldan geri döndüğünü farzederek 
bekledi, fakat adımlar tekrar u1ak
laştı. Ph.ilippe onun tekrar 'feri dön
düğünü görerek mumu söndürdü. 
Halbuki Berg koridora bir nöbetçi 
koymuştu: Amerihl• hiddetten lcıp 
kırmızı oldu. Omuzlarına doğru 
yorpnlan çeldnce, Vikontun dos -
tunu .uatunnanın kolay oln:ı1yaeağı.. 
nı düfi,indü. 

Yo.naitna dolrnnuluncn, Venty'ye 

Mart d 

z 

Türkçe izn.hh Fransı'U:a Grıuner ,,; 
Frtı.ruuzca öğrenmek istiyenlere, blL 
~a orta ve liselerde transızca tel 
risatını ta.kibeden talebelere guzÔ 
blr rehberdir. Fransızca gramer lcfr' 

idelerlni izah eden bu eserı Anknrf 
Ticaret Lisesi fransızcrı. öğretmeni ~ 
ti Tecman vücuda get.trmi.ş ve Renıtıl 
K'.tıı.bevl basmıştır. F"ıatı 50 ktll'Uf • 

( TiYATROLAR ) 
Şehir Tiyatro u 

Tepebaşında dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 dı. 1, '~.I 
l\IEŞALELER 

caddesinde Komedı kısmında 
GUndüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Akşam saat 20,30 ela 

KİRALIK ODALAR 

Raşid Rtza Tfyatt 
7 :Mart Cuma 
1İskildar HA.le 
&nemo.sında 

AŞIK LAZIM 
Komedi a perde 

ı - La Turquie Oontemporaine adlı kitabın tabı l.şl açık ek..~tme79 
konmuştur. 

2 - Tabı kısmı asgari yirmi beş, nzaml otuz forma ve klişe kısmında 
asgari 50, azami 60 bln santimetre ta.hm.in edilen bu kita.b 50-00 nfuıha 
olacaktır. ı 

3 - Tııbı kısmının beher formasının 40 lira ve klllJe kısmının be.hs' 
santimetresinin 2 kuruş itibarile tahmin1 bedell c240011 muvakkat temi
natı .ıso. liradır. 

4 - Ekslltme ~0/3/1941 tarihine müsadit Perşembe günü saat 15 es. 
Ankarada BaşvekAlet Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalma Koml.syo • 
nunda yaptlacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Başvektııet Mntbua.t Umum Müdürlfttt 
Evrak ve Muamel&t Müdlırlüğundeıı, İstanbulda Matbuat Bürosundan .-.. 
rasız olarak alınır. 

6 - Tnliblerin tekllt mektublarını .şartnamede ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber 2013/ 941 Perşembe günü aat 14 de kadar Anka,. 
rada B3,4vekAlet Matbuat Umum Müdürlüğü Satıniılma Komisyon11 Re • 
1sliğine tevdi etmeleri veya taahhüd.IU mektubla göndermeleri. 

henüz yeni uykuya vatmamış gibi 
gelcü, birisi kula~na eğilmiş sesle • 
niyordu: 

- Mösyö Vcrityl Mösyö Ve -
rityl 

Kalktı, Dwight haıucunda duru
yordu. Philippe doğruldu, gözlerini 
oialadı ve G<>rdu: 

- Saat kaç~ 
- Yediyi ~ec;iyor, mösyö. Möıyö 

Cani.ton, efendimizin çabuk giyin
rnenru ve gelmesini söylememi em
retti. Berg adındaki adam meydan. 
da yolı:. 

- Nereye savuımu§) 
- ilci dost:.ı ve '8lO sahihi ile 

köye gitmi, dendimiz. iki uqağınR 
gelince; şoför ve hizmetçisi, mut -
fakta yemek yiyorlar. 

Owight bu sözleri !ınkir görür bir 
tavırla söylemişti. 

- Möııvö Cnrrison onlann bütün 
gece şatoda dolaştıklannı eöyledi. 

Vcrity bu sözleri tasdik eden bir 
ioaret yaph: 

- Evet öyle. Bir tanesi de kapı
mrn önün<:le idi. 

- Öteki dıoı galeride idi: Mösy3 
CarriM>Oun beni ı;almnam.. ieia. 

c1205ıı d634t 

Mösyö Bergin müsaadesı olmac:l.9 
kimsenin odasından çıkmama.
tenbih etti. Bu şatoda çok ırüzıel 
vak'alar cereyan ediyor efendimı.. 
lngilterede hizmet ettiğim devir • 
denberi her ıey değişrnitl 

Sonra, hizmetçinin yüzü earıu-.. 
giz bir şekil aldı ve mırıldandı: 

- Bana kalırsa, siz ltağtili bal • 
mak istiyorsanız, onu, bu Berg de • 
nilen heriften uzakta aramayınıa. 

Yalnız efendimiz biraz çabuk: ol • 
aunlar, zira zannediyorum ki Möeyt 
Gnrrison kendilerini gemiye gön .. 
dermek rzusundndırlar. 

Verity kalktı v~ cevnb vt"rdi: 
- Üç dakikada hn:z:ınm, dedi. 
Owight r~mi bir eda ile: 
- Mösyö Carrlaon' gidip hab-ır 

vereceğim, dedi. 
Ve sonra gizli bir İş yapryortnal 

gibi ayaklannın ucuna basa bMa .. 
dadan dışan çıkh. 

XVll 
Stepbeıa baitra bağıra kontt111 • 

JOM•· 



Sovyet tebliği 
~- (Ba, tarafı 1 inci sayfada) 

~nlarda sulhun idam C3i mabadile 
e:f~an kıta' lannın Bulgaristana gir. 
~;flcıını kabul etmiş olduğundan ha
~dar etmigtir. 
1 ' 3 Martta, hariciye halk komiser 

ilntıavıni Vişinski, Moskovadaki Bul
ar elçisi B. Stamanofa aıtağıdaki 

~tcvabı vermiştir: 
iL . "Bulgar hükumetinin Alman 
~· alarının Bulgaristana girmesine 
llıtıvafakat ettiği ve bu hareketin 

dl ~lkanlarda sulh hedefleri gütmck
~lc olduğu hakkında Bulgar hariciye 

General 
diyor ki 

(Ba1 tarafı t inci sayfada~ü 
Mesta suyu da Kavnla ve • 

·· ı .. ··tı·kametlerine yol açar. mu cune ı.. I · 
Elhasıl Alman ordusu, Bu. garuıta~-
d . 1· Yunanistana mınek ıs--

an §lflla 1 
• d. ·ı b""l 

terse evvela yukarıda bıl ırı en o -
gelerde toplanmam ve badehu ~uh: 
telif kollarla cenuba ~iden hi"'.jldıl_en 
takiben umumiyetle Ege ea enne 
doğru yürümesi iktiza eder. . 

Gelen haberler arasında, hı~ de 

M f dan bahis vardır kı bu usta apaşa h 
mevki Türk - Bulgar - Yunan lu5-
d dl birleştikleri noktanın 
Kmu ar.mm! batısında ve Mericin sol 

SON POSTA Sa~Fa 7 

İngilizler vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

(Başta.lafı 1 inci sayfada) 

vaffok olacaklannı ümid edeıek 
evvela yeni bir korkutma te.. 
oebbüsüne giri!PJlelcri muhte
meldir. Bundan sonra Almanlar 
bombardımanlara başhyacaklar 
ve Bulgaristan yolu ile Ege de
ınizi sahilinde ilerlemeğe çalışa
cakiardır. Herhangi suretle o. 
lursa olsun müttefiklerin dava
sına çok hizmet etmiş olan Yu
nanistanın mukavemetıne niha
yet vermeğe uğraşacaklardır. 
Eden" tarafından ~mpılan ziya. 
retin ne kadar lüzumlu olduğu 
şimdi anlasıl:naktadır. 

ingiliz -Bulgar 
münasebatı 

kesilmek üzere 

Dahiliye Vekilinin 
beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci 6ayfada) (Bqtarafı l inci sayfada) \mecburiyetinde olacaklard1T. 

t f d kesilmesi müm _ zırladığrmız kanun layihası da Bü. Siyasal Bilgiler .:>kulu bir zaman-
rın 24 saa zar ın a ··k Mili M ı· · D h"li E ·· 1 ·· h d h·ı· - ·· ım kt dir Bu müıınsebatın yu et ec ısı a ı ye ncu- ar mun asuan a ı ıyeye memur 
!!;.fi~ goru e 1 e 1 · ak harb ilanının 1 meninde tetkik olunmu§, Adliye En- yetiıtirilmck için açılmıştı. Melcteb 
katını zarur ıa 0 

ar lmed'ğ" tasrih cümenine gönderilmiştir Bu layiha- mezunları diğer vekaletler bilhassa 
t aklb etmesi zım ge ' ' nın Meclisin önümü:ldeki içtima Maliye Vekaletinde vazife almağıı 
edilmektedir. devresinde kanuniyet kesbedeceği. ba:ıladılar. Siyasal Bilgiler okulu 

Amsterdam 4 (A.A.) - D. N . B: ni ümid ediyoruz. mezunn dahiliye memurlan adedim 
İngiliz radyosu, İngilterenin Bulga- Vilayet hususi idarelerinin vaz.i- çoğaltmak için yeni kanun luyiha.&ı-

ristanla diplomatik münasebetleri kes yetini bir parça ıslah etmek iç.in ye- nı hazırladık. Tetkik edilmek üzere 
tiğinı bildirmektedir. Elçi eldeki iŞlerin ni bir varidat .kanuna liıyilrnsı hazır- Dahiliye Yek.aletine Rönderilen Üni
tn.sfıyesine kadar Sofyada kalacak - )anmaktadır. Bu layiha yakında Bü. versite talebe birliği nizamnamesi, 
tır. yük Millet Meclısinc takdim oluna- ufak bir iki noktası değiştiriklikten 

lıctaretinin mümessili B. Altınofun 
1 ~':':etler Birliğin in Bulgarista~dald 
~ ~ıı.ıne l Marttn yaptığı teblıgata 
l~~Vaben, Sovyetler Birliği hük\rıne. 
~~: aşağıdaki tt"bligatta bulunmağı 

~\lınlu addeder: 
B 1 - Sovyetler Birliği hükumetı, 

:1L ulgar hükumetinin bu meseiedc 
~i attı haTeketinin doğruluğu hakkın
i ~~ki görüşlerine i '}tirak ctmemekte
~h~' çünkü bu hattı hareket, Bulga_r 

tıkGrnetinin arzusundan müstakıl 
~larak, sulhun takviyesine değil, fa-
9 a.t harb sahasını.:ı genişlemesine .ve 

) ulgaristanın harbe sürüklenmesme 
ti •cbcbiyet verir. 

~ 2 - Sulh siyasetinr. sadık ~ulu. 
ıı.n Sovyetler Birliği hükiimet. , b~ 
'cbebden dolnyı Bulgar hük\ımeb
llc, bugünkü siy~ııetinin tatbiki hu
'lltunda hiçbir müuıherette buluna
lll~. 

h Sovyetler Birliği hükumeti, .b~I. 
h '3sa Sovyetler Birliği hükümetı~ı:ı 
'kiki hattı hareketini tamomıle 

t- ~'nlış bir tarzda gösteren şayial;ırı~ 
ulgar gazetelerinde serbestçe ınti
~r etmekte olması ..Jolayısile, bu 
CYnnatı yapnıağı liizumlu bul

lrıuttur. 

h
.'l. şıdmad. Alman kuvvetlerinin sa ı ın e ır. d 

bu havalide toplanmnlan şaye "!a. 
k" ise bu da Dimetoka ve Dcde?gaç 

1 
' • • k ve umumrvet-istikametlerıne ınme h - ··cI 

le daha garbda yapılan ta aşşu 
hareketlerinin sol yanını korumak 

için olabilir. , A 

Şimali Yananistanın yam g~~bı 
T k ,.mumiyetle Ege sahıl.e-ra yanın. ... y 
. ··vazı· olan Bulgar - unan 

nne mu k d 
hududlanndan hu kıyılara a ar o-
lan mesafe, 40 :60 Km. ka~ardır ve 
bu sahalarda ehemmiyetlı Y~na~ 
kıt'aları bulunmamaktadır; çunku 
bütün Yunan ordusu Arnavudlukta 
harbetmektedir. Bu sebebh Bulf!.a~ -
Yunan hududlarını a~r.~k S~l~nık 
ile garbi Trakyaya yiırumck ıst:ıy~ 

ı. olan bir Almnn ordusuna karşı, 
ceıı;. ı·w• 11 mahza arazinin sert ıgıne ve yo !.lı:ın 

fkudiyetine güvenerek, Yunanıs
:~ın pek zayıf olan mahalli kıta~!· 
la mümanaat etmesi beklenebılır 

Resmi Türk ricali başlıca mese
lenin Yunanistan jçin olduğu kadar 
Türkiye için de mühim olan Ege 
denizi eahillerine karşı yapılan teh
dide miittefiklerin ne suretle mu
kabele edeceğini öğrenmek olduğu. 
nu söylemektedir. Biitün cesaretle
rine rağmen Yunanlılar bu kadar 
geniş bir cephede tutunmağı ümid 
edemezlerdi. Bunun kindir ki Türk
ler kendi emniyet sahalarına karşı 
yapılacak bir tehdid karşısırn:la 
lakayıd kalamıyacaklaTım alenen 
söylemektedirler. Salı günü Ege de
nizine karşı yapılan tehdid henüz 
yaklaşmış bulunduğu sırada Türk. 
ler bütün askeri meselelAr üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Bu hususta 
henüz tafsilat alınamamış ise de elde 
edilen mutabalmt herhalde Yuna
nistanla iş birliği için müttefikler 
tıarafından tesbit edilen yeni bir e

Bİİ- kı&nn lngili-ıler Belgrada gittiler caktu. sonra kabul olunmuştur. 
Bunlardan başka Siya!lnl Bilgiler Askere gidenlerin muhtaç aüde-

Berne 
4 

<A.A.) - Havas: okuluna Dahiliye Vekfıleti hesabına rine yardım jşini daha fyi bir şekilde 
Belgraddan öğrenildiğine göre, Sof 100 talebe almak için bir layiha ha- yapmak maltsadile alakalı vekfılet. 

yadaki İngıliz elçiliği memurlarından zulamnıştır. Bu talebelerin masrafı lerin mümessillerinden mürekkeb 
bır kısmı otomobillerle Bclgrada gel- Dahiliye bütçesinden verilecektir. bir komsiyon tetkikler ~apmaktadır. 
mı.ştir. Talebeler tahsillerini ikmal ettikten Komisyon yardım i~nde daha fay-

Belgrada gelen bu İngiliz mem. ur - d h ı· d D d 1 h ı b 0 k'l b ı sonra umumi şartlar a i ın '" a- a ı ve az ma zur u ır şe ı u mn-
larmın soylcdiklerine nazaran, Ingl- hiliye Vekuleti emrinde çalı~ak ğa çalışmaktadır.» 
liz elçiliği ve bütün İngilizler _Bulga.-
ristandan ayrılmak üzeredır. Ingılte
re ile Bulgariman arasındaki siyasi 
münasebetler bugün ?eya yarın kpsi-

lecektir. 
Bük:reş 4 (A.A.) - Stefanl: 
Burada meYCud intibaa &öre, Sof

yadaki İngiliz orta elQiSI ingiltere ile 
Bulgaristan arasında.ki siyasi nıuna -
sebetıerin kesildiğini bugün l'f'smen 
bildirecek ve İngiliz elçilik memurları 
bu akşam Sofyadan İstanbuln. hare
ket edeceklerdir. 

Hazırlı klan· 
Sofya, 4 (A.A.) - Royter: 

Burs ada 
Tütün satışları hararetli 

oluyor, fiatlar iyi 

Bursa (HW1Usi) - Şehrimizde 
tütün piyasasının nçıldığı, b ugünle 
bir hafta oluyor. Bu müddet zarfın 
da hararetli sntışlar olmıya bnşln-
mıştır. 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Sarılık 
Sebebi eri: 4 

Safra ta.şla.rım hicretinden 
müevellid sarılık şüphesiz tnş 
-düştüğü ve yahnd tekrar keseı 
safraviyeye döndüğü zaman der 
hal düzelir. Fakat bu muvakkat
tir. Bı.r müddet sonra gene şid

detli krizelr gcllr ve hem sarılık 
hem de safra yolları iltihabı te.. 
kevvün eder. Bunun için t.o.şların 

dahili tedavi ile ve yabud amell
ya t ile ihracı suretile esaslı teda
visine çalışmak lazundır. Bu a
meliya.tın lüzum ve zaman icrası 
şüphe.siz mütahassıslara aid bir 
iştir Her.halde muhakkak olan 
bır şey va..rsa sa.fra tafı olan kim
selerin yemeklerine fw.:ı.mi dik.. 
kat ve itina mecburiyetleridir. 
Karaciğeri ve tııraciğer yollnnnı 

tahriş edecek salçalı ağır etler 
hard:ıl ve salamura şeyler, t uz!u 
b:ılık, sucuk, pastırma, fazla ağır 
ve yağlı yemekler tatlılar ve bil
h ar.;a a.Ikonü içltierden suretı 

ikat'iyede içtin ab etmek l~zımdır. 
İnkıbaz da almamak şarttır. Böy 
lece bir ta.raftan yeniden ta.o te
şekkül üne manı olunmuş ve d i_ 
ğer taraftan da. vukuu muhtemel 
safra taşı krizlerinin önüne geçll
mıŞ olur. 

mi) 
Yunan~tanın Almanyaya karşı 

mukavemeti, ancak Almanl~-
Bulgaristandakine mu adıl 

rın b"' ""k k ·ı bir İngiliz ordusunun uyu ısnıı e 

Londrada akisler Selaniğe ve diğer kısı~larile d~ Ka. 
vala ve Dedeağacına ıhraç edıl~.e-

' .londra, 4 (A.A.) - Ro~er: si halinde büyük ümidler verebılir. 
. !\lrnan kıt'alannın Bulganstana Alman ordusunun, ister ~a:ış ~e 

titııi hakkında dün Moskova rad- ister narh yolile olsun: .. :S~lanık ıle 
}'.?•unun nC§rcttiği deklııraşyon, bü. garbi Trakyayı işgal ettigını ve bu~ 
tun Lo;ıdra gazetelerinin birinci reile İngiltercnin bur~lar~. k~rşı b~r 
layfasında bi•vtik başlıklar altında ihrac teşebbüsünü mumkun5uz bır 
11

etredilmektedir. h le koyduğunu farzedersek .onun 
Dai)y J-lernldın başlığı §Udur: b7r hedefi artlk Vodina ve Fld~ .. nnay~ 

1tSo"Yetler Bulgaristıını azarlıyor.» _J .. yayılmakla beraber ıger cı-
D d oogru . ) . T l 

eyli Ekspresin başlığı şu uı: hetten Yeniı,ıehire (Lamın yanı sa 
1ıStalin Bulgar hareketini takbih e- yaya ilerlemek ve bu suretle Arna-
di:vor.» vudlukta harbeden Yunan ordusu-

Timca gazetesi diyor ki: nun gerilerine düşmek olacaktır. 
«Bu deklarasyon, Sovyetler Bir- Şimdi bütiin meeele, işin bu rnd-

liğinin Bulgaristan htidiseleri karşı- deye getirilip getiril:niyeceğidir. 
•ıııdak.i hattı hareketi hakkında hl. 
tinci işareti t~şkil etmektedir.» Almanlar , şayed Bulgar - Yunan 

Londra. 4 (A.A..) _ Bulgar hü- hududundaki tnh id tl nnı ikmal 
kumetinin nzaırilc Alman orduları- ederken bir de Yugbs]avyadan geç
nın Bulgaristanıı girmeleri üzerine mek müsaadcsinı elde ederle:-ee 
hadis o lan vaziyet hakkında Mo&- - ki nıüsteb'ad ve muhal değildir -
kovada neşredilen beyanat, Lo.ndra.. o zaman onlann gerek Vardar neh-

d im k di B ri yolilc ve gerek Manastır ü:ze .. in-
da alaka ile tetkik e i e t r. '1 Sel k v · h 

~ kk den ani - - odin.ı • l· lorinn at-hadise burada büyük bir oi - at · d - d d .. y 
tına yanı ogru nn o~ruya unan 

celbetmiştir. Moskovanın bu karan ordusu sağ cencıhı gerisini"! yapacağı 

sa~ mahiyetindedir. 
Mutad Alman metodlarına tevfi

kan Nazi matbuatı Bulgaristn!'t b11 
memleketin istiklaline karşı lngilte. 
re tarafından yap ılacak b ir teşeb
büse karşı·korumak maksadile Al;
man k1t'alarının i~gnl ettiği iddia 
edilmektedir. 

Nazi rnathuntma göre, Bulgaris
tanın işgali Ankara görüşmelerine 
bir cevab te kil eylemektedir. Al. 
manya hariç olmak · üzere bütün 
dünya Anka:-a görü melen derpiş 
edilmeden evvel Almnny'anın Bul-
garistanı işgal için hazırlıklar yap
makta olduğunu bilmektedir. Bul
garistanın :nutavnatı Mihverce ma. 
lıim olduktan sonra Almanlar Yu
goslavyaya karşı maskelerinı atarak 
Bulgaristanın iiçlü pa kta imza et-

mesi k eyfiyetinin h eniiz Mihvere 
iltihak etmiyen yegane Balkan dev
leti elan Yugoslavyada akisler hıra. 
kacağını illin etmektedirler. 

Lıhia.nar idaresi bu sene daha İngiliz • Bulgar diplom::ıtik mü
nasebetlerinin anbean kesilmek ih- geniş mikyasta tütün rnübaynasına 
timali karşısında Snfvadn bulunan karar vermiş, bu hususta icab eden 
lng-ilizler dün günlerini hareket ha- tedbirleri de almış bulunmaktadır. 
zırlığı yapmakla ge;;irmişlerdir. Bul- Geçen sene, dört milyon kiloyu 
gar elçilik ve konsolosluğunda çalı. bulan rekolte bu sene iki milyon 
şanlann adedi 50 kişi raddesinde-
dir. BunlaTdan maada Sofynda üç kiloluk bir fazla kayıd ve müı~ahede 
fngiliz daha vardır. edilmiş. Fiatlar da oldukça köylü-

Her ne kadar birçok heyecanlı yü ve müstahsili memnun edecek 
haberler dolaşmakta ise de Alman bir durumdadır. Zaten. bu seneki ı 
i gali hakkında müsbet malumat ol- tütün rekoltesinin yi.izde doksanı 
maması şayanı hayrettir. Sofyada muhtelif müesseselerin köylüye ver
henüz Alma n kıt'alım m evcud d: dikleri avanslarla satışa bağlanmış 
ğild ir. Yalnız kurmay sübaylan go. bulunuyor. Bu '1a fiat bakımından 
rülmektedir. Bursa tiitünleri için en emniyetli ve 

Abnan kontrolu sağlam bir garanti sayılmakt<tdır. 
TTenle sevahııtler tamnnıile kon- Birkaç gün evvel V alimiz R e fik 

trol altındadır. Bazı yerlerde bu Koıaltanla İnhisarlar Başmüdürü 
kontrol tamamile Alman m a kam- • · h k 

arasında tütünlerimizin satış ışı rı 
!arının eline geçmiştir. ' 1 

Hiıler tarafta rı B ulgar gençlen kında enafh bir göriişme yapl mış.. 
dün ilk defa olarak kollarında ga- br. Bu görüşmede, Bursa tütüııleri
malı haç işareti tasıvnn b • •ıı, nd. nin bu seneki fazlalığı ve kalite :iti
lerle m~ydnna çıkmışlardır. Talebe- barile olan nefaseti gözden geç.iril
ler yeniden stlknkla rd'l gürültülü miş, bu hususun )'iiksek inakamlua 
nümayişler ynpmıslardır. bildirilmesi muvafık görülmii, tür. 

fngiliz ~lçisi lstanbula geliyor Bu takdirde .. aten, piyasaya girdiği 
söylenen Tütiin Limited, Yerli Ürün 

Ankn.ra 4 (Husmi) - BtlyUk Bri - k 
tanyanın Sofya elçisinin İstanbul yo- leri Şirketinin ele dnha geniş mi -

t. z. ö 

Cnab ~iyen okııyacularıau.n 

posta pulu yolaınawım rlca • • 
derim. Aksi takdirde tstekleri 
mukabelcsis kalııblllr. 

beklenmemekte idi. hareket ve binaenaleyh, umumiyet
Daily Expressin dış siyaset sütu- ]e Yunanistan üzerine yapacağı taz

nu muharriri şunlan vaz:maktadır: yik daha seri, müessir ve şiddetli 

YugoslavlaT daim' r. ı i ; t .. vakkız 
bulunmaktadırl!ar. Fakat Almanla
nn evvela Bulgari tanı isgal edıp 
Yugoslavyayı tamamile tecrid ettik
ten sonra bu memleketi ta:ıyik ede
cekleri ötedenberi malumdur. Var. 
dar vadisi yolu Yugoslavyadan Yu 
nanistana !?İden en iyi yoldur. 

Londra, 4 ( A.A.) -- Tim es ga
zeteııinin diplomatik muharriri ya

ıne İngıltereye döneceği haber v<'ril- yasta piyasamızdan t iitün almalan-
mektedir. Ayni elçilik ataşemilıterl nın teminine çalışılmaktadır. .._ 

«Bu hadise Bıılkanların artan olur. 
kısınını ele g~İnnck istiyen Hitlerin Görünüşe nazaran Almanlar, 
Sovuet d.ilekl ~rini .nazarı itibara al- y anistan üzerindt- yapncaklan 
llladan harekete geçmesinden dola- ~n • tazyik hurekhtını yalıu~ baş. 
Yl Stalinin f{Üccndiğini gör.termek- j 9 e~ yapacaklar ve, herhangi veni 
tcdir. Kremlinin kull.ındığı lisan ~-rmBalkan ihtilatına m~ydan ver
Sob· \r}'etlerin Alman metodlarım tak- ır ,_ ;,.in R:ılgnrla~ ı şimdilik bu 
ıh -'- d memeııo. • .,.... ' d ettiğini meydana çıkann-ta ır. . l karıctınnayacnklar ır. 

19 39 d S vyet ış ere " · 11 k 1 • a imzalanan Alman - o Bu hal ve ihtıma ere ·arşı ngı-
Paktındanberi bu sahada göriilen ı· 1 • ve Yunaaistanın ne ynpııcak-
cn ' ız enn A . d h nıanidar hareket budur.» l h rhalde, ~ı onda. tınn a er 

D R arı e h" r . . 
.. aily T clegraph gazetesi, . ~· ·v t afın en salô. ıvet ı 61yas. ve as. 

leh~ - · b k ı 11
"
1 

• ar. l' tarafından tesbit edilıni§-gıni «Avrupanın cenu u şar ıs· kerı nca ı 
n~ aid meselelerde en mühim tlö. · 
nu k tır. 
tcd:..noktaırn olaıak telakki etme - ~ <J: 'Q:A· İA L) 

Ayni gazete ıöyle demektedir: ''1· 'l. ~ !M(. 
1 

I Bu haber, Türkiyl"!de, bu rnem- --
clc:etin şimali' şarki hududu hııkkıı; ===-ıc:::s:===-ıc::=-~=~~ 

Qa Verilen mühim ve y eni bir t,.mı. ıstana doğru bir ileri harekette 
k~ olarak kabul edilecektir. Filha- ~a~nurıarsn. Moskovo.nın. müs~t 
ıı~ a Türkiye, mezkur hududun ~m- b~ tarzda müdahale e<Jeceğındcn şup 
ileti ~ususunda endişe bt•slcmeKte hıe eylemektedir. • • 
le 1: Dıkkat edilecek nokta Sovyet· Müstakil Framn: ajan.'\UUll tefNn 

tın '?lmanlat taıafındnn ~oma~- (A.A.l _ Müstakil Fran-
~anııı ışgal edildiğizaınan boyle hır LOndra 4 • • . 
ıht d L~ d j nsı bildırıyor · ar oulunmamış olma91 ıT. SlZ n a Alman Jot'nlannın gi-

I>any MaU gazetesi, Moskova'nın Bulganstana SO\·yetıer Blrl~inin 
tnevzuubahıs beyanatın resml bir ma. ri~l ınü!U\SCbetae bliğ ingaiz maJı -
hı1et alması için dikkat sarfelmiŞ ?u- neFettiği ~ ~omıı.nter tevlid et.. 
lunmnsını ehemmıyctli bir nokta oıa- felleriilde hıçbır abfellerde birçok 
:tak telakki etmektedir. meml§se de b~kaı ~~r. En ziyade rnğ-

11.teşhur siyasi muluı.rrirlcrden ve tefsirlere yol açınR~anın Bnlkanlar
farıamento azwımdan Vernon Bart - bet gören te~l~lAtların ınes'uliyetini 
1ett, News Chronlcle gazetesinde şun da çıkacak ' k iStemedlğidlr. 
arı Ynzmnktadır: deruhde etme . 

<l tlınrbln şarka doğnı :istikamet al- Tefsırler S etle-
t ıfü bu zamanda Moskovanın '\nzi:,·e- Londra, 4 (A.A.) - 0~~kları 1 

kolnyca anlo.şılmaktndır. Moslı:.ova rin Bulgaristana ya!'~~ı!f atbuatmda 
~natmın Sovyetlerl.n şarka doğru tekdir hakkındn İngılız m ta mcnası~ 

lllan yürüyü.ştinü önlemek fktida - k başmakaleler hu nod .. a .ıe-%1 .. . il çı an "h olma ıgan a ...... gt)steremedıkleri için takbıh ed - tamamen s:ırı 
.. ,!!kJ- k tıkl bi b nın k ed. l' ~n çıeklnere yap arı r e- r1 t etme t ır. t . cöyle 
tt anattan ibaret olmadığım Jsbat e - a Evening Standard gazc esı " 
tııecek her delil İngilterede hususi bir 
entnunıyetıe karşılanacaktır.~ 

Amerikada tefsn·ler 
~Q.şıngton 4 CA.A.) - Reuter: 

hl-~~ Vaşington mahfelleri, So'r-yet 
~Gtinin Bu.~garistanıın knrnrı 
~ !undaki hattı hareketini bildiren 
~kla.raayonu belki. de, Türkıyeye ve 
>a aııara dokunmama.k iÇin Alman -
t.e~a bilvasıta yapılm14, bir ihtar gı"bi 
~ l:r etniekte<iir. Maamafih iyi haber 

n ınembala.r, Almanlar eğer Yu -

diyor: b' Yakınşarka si.. 
Rusyanın har ın d · ~ 1 aşikardır. 

. . rzu etme ıg ·1 k 
rayetını a k dn çıkabı ece· 
Ç.. k .. bu mınta a . . 

un u ··ziinden kendi evınm a-
yangınlar yu 1 tehlikesi mcvcuddur. 
teşe tutulmas Türkiyeyi harbe 
Stalin, notasını~ suretle Boğazlar 
sokabilecek ve 1\ dar edebilecek 
mukadderatını. a a ~ bir •efere gi
olan hü~~ _ırukH~tla re 'bir vesile te-

• 91 ıçın ı e bili nımerne •. .. 'd" de ola r. 
min ed.ecestı Ullll ın 

ise sotyadan Bclgrada geçmiştir. __ 

zıyor: 

Eden ve Sir John Dili Atinnva 
gelmiş olduklarından, yaptıkları ~e. 
yahat daha ziyade tebarüz ettirile-

RADYO 
bilir. Müttefik ıotratejiııinin başlıca üç ÇARŞAMBA 5/S/J941 

merkez.i sna ı'! ziyaret edilmiştir. 8 • Saat ayarı, 8.03: Ajans haberle-
Evvela Kahireye gidilmiştir. Çünkü . B 18. H!ı.!if program {P.), 8.45: Ev 
b~şka ~~!ere .nker nakledilip edile- ' ~~d~ı •. l2.30: sıı.at ayarı, 1~.33 Saz 
mıyccegıne ve hunun ne miktard:ı eserleri 12.50: Ajans haberleri, 13.05: 
o.lac~~ın~ a~c-nk KRlıiredP karaT v~ Hafif ~arkılar, H: Radyo salon or
nle~ılırdı. !-..den ve Sir John Dı!! kestrası l8: Saat ayarı, 18.03: Oda 
Kahırede bu hususta aldıkları kat ı ..,_,_.' ' Pl } 18.30: Konuşma 18.45: 

1• .1 I musııu.:>ı , . , , 
~~ umat. ı e . ~nkaroyn ı;idcıek n. Çocuk saati, 19.15: çocuklar için mu. 
gılız __ Pr~1eiı:rıı~ın ne olduğunu açık- siki 19_30 Saat ayarı ve ajans haberle 
ça soy~ıyeb_ı.lmışle~ ;re Türkl.ere <:n ri i9.45 : Geçid progrrunı, 20.15: Rad
kısa hır rnuddet ıçır.de fn~ılterenın y~ fasıl heyeti, 2l,l0 Kon~a. 21.25: 
harb malzemesi itiborile vesnir şe- ık un havnla:rı 21 45· Rlyase-
kill d h"l w. d b .. Karış oy • · · 

er e yap,, ı .. eeegı yar ımı ugu- ticünıhur bandosu, 22.30: Saat ayan, 
ne kadar oldugund<m daha vazıh . h berl · borsa 22 45 · Caz,. 
bir tarzda izah edrbilmişlerdir. a)an.s a erı, ' · 
B .. 1 T·· kl b"lh E 1>and(PlJ. oy ece ur · er, ı assa :.ge sa. 
hillerine teveccüh edecek tehdid Jngiliz radyosunda türkçe 
takdirinde savrışa atabilcecf.-i kuv
vetlerin sarih bir Lilrtnçorunu yapa
bilecek bir vaziyrtte bulı>nmuqlıırclır. 
Bu şartlar altındadır ki Eden ve ge-
neral Dili Ankarayı ziyaretten son. 
ra ve bütün strateiik imk;ınlnra aid 
malmnatJ haiz olarak Atinnyn git
mişlerdir. Binaenaleyh, Atına mü-
zakereleri herhalde nazari ~skeri 
pJanlaT08n 7jyade vukmJar Ve ra
kamlar üzerinde cereyan edebil. 
mi~tir. 

Stratejiyi Ynnnnlıhr ölmez bir 
şerefle çizmi~lerdir. Yeni tehlikeler 
karşısındla da tngiltere ile olan itti
faklarını teyid etmiıı l erdir. Binaen
aleyh İngilterenin. mütefiklerinin ve 
onlara yardım edenlerin Yunnnista
na hiçbir yardımı esirı;tcn.iyecekleri. 
ni söylemek haynli bir ümid vennek 
değildir. 

-------------------

2 Mart 1941 tarihinden itibaren, 
Brit.Lsh Broadcasting Col"J)(ll'atı0n'un 
(İngiliz Radyo Şırkctin n) türkçe hn
ber:er neşr yatı servisleri ikiden uçe 
çıknrılacnktır. 

Bu yeni servis Türkiye yaz aantae 
15J5 de ve kısa dalgn 19.60 metre ü
zerinden yapılacaktır. 

P.nkara borsası 

4/3/ 1941 açılış - knpan11 fiatları 

ÇEKLER 

Londra ı Ster.in 
New.York. 100 Dolnr 

ve lat:Ja ış 

5.24 
132.-

Cenevre 100 Lmç. Fr. 29.98 
Atina JOO Drahml 0.9975 
Sofyıı 1oc Leva l.6225 
Madrid 100 Peçe.a 12.9375 

Gu .. müşhacıköy Halkevinin BeJcrad ıoo oın.ır sıa .. 113rr1ss 
Yokohııma 10!> Yen 

çayı stokbolm ıoo İsveç !l'r. 31 005 
Altın 23.00 

Gümüşhacıköy (Hususi) - 1----.Es:--h-A_m_v_e_T~a~h-vı-::.l-n-t - ---1 
Halkevlerinin açılış yıldönümü mü - --- ------
nasebetile kazamız Halkevi bir çay 1938 % 5 ikram.yelı 19.73 
vermiştir. Eğlenceli ve istifadeli bu Ergani 20.-
toplantıda ço~ .iyi vakit geçi~_en Sıvas - Erzurum 1 19.16 
Halke:vliler. mıllı oyu~lar v~ nuk- Sıvas - Erzurum 7 19.25 
teli monoloğlarla neş elenmıı ve 
heyecanlı asılar yaşamışlardır. 

ı;::::---======== 1941 lKRAMIYELERl 
• 

T. iş B.ankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 
İKRAM n VE 

PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lıu 

3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

85 • 100 :ıı - 3SOO.- :ıı 
80 • 50 • - '°°4).-- • 

S80 • 20 • - t"OOO.- :t 

Ketideler: • ~uı, ı Mayıs, ı A. 
ı--. ı Dmaclteıpila WibleriDde 

JaJı!Jr. 



8 Sa fa SON POSTA 

SPOR 
Ankara - İstanbul 

güreş müsabakaları 
~umartesi yapıhyor 
Milli kümeye ayrılan 

dört lstanbul kliibü de 
Pazara karşılaııyorlar 

İatanbJal - Antan. ıiirtıt t.akıml&rı 
aruuıdaki müsabaka a Mart Cumar
*lli ak.tamı Ankart.da yapılacaktır. 
8eri»e8t Te ~lco - Rumen olarak ya
,.ıacaıc bu müaabalcalara iftJralt e -
deoet İ.Ranbul •tımı Pertembe ııttntı 
An.karaya hareket edecelctlr. Takım 
fil §ekilıde te.bit edilmiftir: 

66 tik>: Pehmi, Manoı. 
81 kik>: Çatır Ahmed, Halil. 
ee kilo: Yu.sut Arslan, Bekir. 
'12 kilo: P'&11c, Mustafa Çaltlr. 
'19 kilo: Rısılc, Harun. 
87 tüo: Mustafa Çatmat, Adıtan. 

Alır aıtıei: Çob&n Mehmed. Bam -
111Dlu Ahlllecl. 

Kat'JeJi Bedadla S&lm idare ede -
cetıerdir. Mü:tabatalar bir Ktnde bi
teeeıntr. 

Spor n gençlik bayramı 
hazırhkları 

19 Ma111ta yapılacak gençlik .,. 
..- b~ lwôulıklan doiar,ı.ııile 
beden terbiyem muallimleri 10 Ma.rt
ta Maarlf Müdilrlfiltnde ~ klplant& 
J&Pac&tlanlır. 

Metteb talebeleri tarafından 1apıl& 
oat beden harekeleri Maarif Veklle
li tarafınd&n tudik edilerek c6nde -
rüml.ftir. 

Mekteblerarası aHetizm 
müsabakaları 

Melctebler arasıadakJ kır kofulan
nın dördünctıaü 33 Martta ,apılacat
tır. 3000 metrelilt bir mesafe dahilin
de yapılacalc bu mlaabata f.atanbul 
~ktebleri bölce biıincilitidir. 

Befinci Te son mü.sabalı:a 20.900 
ınetrelit ba,rat Jarlfldır. Bu milsa
baka.ya her mekteb 40 atletle !ftirat 
edecetta. 

lstanbul mmtakası ceza 
heyeti reisl:ği 

İstanbul mıntaka.sı ceza heyeti re
isi albay Saim, Tazifesi dolayısile inlfa 
ettiğinden heyet azası yeni bir reLs 
seçecektir. Evvelce yedek aza olarak 
seçilmi,J olan Kabataf Liseal müdür 
muavıni Hamdi Saver asil aza olaralc 
he~te davet edilmlştır. 

Erkek mektebler futbel 
maçları 

İstanbul Ertele Mekteblerl· Futbol 
Lig Heyeti Ba,,kanlıtından: 

5/3/1941 Çarpmba güai Şeref ata 
dında yapılacak maçlar: 

Yüce Ülkü - Muallim mektebi saat 
14 de. 

İstlklll - San'at Okulu .stıat 15.15 
de. 
~ık L. - PerteTillyal sao 18,30 da. 

Beş;ktaş sahası pisti 
Beşilı:taf sa.haaın-'a yapılacak at -

letam pıstile, atlama, diak ve gülle 
atma yerleri iÇin 5000 lira .sarfedUe -
cektir. Saha fazla 111üaald olmadllı 
için koşu pisti be§ kulvarlı olacaktır. 

Dört klüb arasmt' aki maçlar 
Milli küme~ ayrılan dört lı:lilb a -

rasındalti huausl maçlara Pazar gü
nü Şeref sahasında denm edilecek-
tir. 

İlk maçı B~lttaş fstanbulsporla, 
ikinci maçı da Galatasaray Fcnerbah 
çe ile yapacaktır. Üçüncü batta maç.-

'•EDfATOR muhtetem ,.. ' 

dyo c;etitlerlnln ketalotu
nu bugQn isteyiniz. 

AradıOınız r a d r o r u "
halde bu zengin çeımer· 

1 . -
-

00 oo 

.. .-. 

•. MEDIATOR • radyolarının zerafetl ve musi
kiyi pürüzsüz alma kabiliyeti diğer mark .. 
dakflerlne kiyas edilemez. 

MEDIATOR, mütkOlpesent muslkiflnasların 
radyosu olduğu gibi sizin de a l a c a ğ ı n ı a 
makine olacaktlr. 

Bunu hemen dlnlemeğe gellnlz. 

BUR LA 
BİRADER LE R. 

1 & TAN 8 U L ...: ANKARA - 1 Z M I 11 1 

o 

Kadıköy Vakıllar Direktörlüğü ilanları 
ların programı tadil edamlJ ve Gala
tasaray - Beşlkt&tla, Fenerbah\)e -
İst.anbulspor m\&htelilterinin karıılaf 
malarına karar 'ffrilmiftir. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen Muvakkat semti. Ma.h&lleai Sokalı Numaraaı 

TUrk:ye kros birinciliği 
fzmirde yapılacak Türlı:lye kros bi

rhıcililine iftirat edecek İstanbul ta
tımı 28 Martta İzmire Ckfecektir. 
istanbuı, bu mtlabataya iç takını 

... iftirat edecetur. 

Befiktaf klllbURU teltrik 

MGUamen bedeli 53608 "lll üç bln bef1tlz lira olan muhtelif elelftrit 
ı; IMk " teferruatı 15/4/1941 Balı günU aaat 15.30 da tapalı urf '11-

lü ile Anlta.rada İdare bina.sın da .satın alınacaktır. 
B8 ife Iİl'lllek tati7enlerln (392&) !lralJlt mank.bt teminat ile unu

.un t&J'fn ettili 1'esikaJarı n ıe tekliflerin! afDl ıtln .saat K.30 a kadar 
K.olaiılfOn ReislitiDe Termelerı llzımdır. 

Şartnameler (288) kuruıa Ankara " HaJ!dupaf& 1'8sııelerıUıde 1&Kl.. 
makKdır. (158'7) 

Beden TerblJUi Ummnt lıltldürfl ,------------------------
Cemil Tuer, Betı1ttq kltlbtlnin Ut 
f&lllpi,fonlupnu l'ellBen tebr1t e~.mif 
Ur. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kalell Alterl Ltıseal.ne ıumete Js*ekli olub da tafralanla f1'belece, 

lııMaıbPla da dofruca mektebe mtlracaat etmif olanlardan ısaıutıarn.. 
da d6aek1tli oıamıyan blitüıı glnne tartıanm haiz bulunan n &Jllİ sa
JMRda "1'if evrat.ını tekemmül etttrmif olan istetlUerin imtilu.nlart 
~ ttMre ı/Mart./941 cuma giinfl saat 9 da Kuleli Llaealnde bulun
....ıan ,.. ba Wihte mettebde bulumn.,anlum haklarını k&Jbedecet-
leri Bln olmuu. CH4ll) 

......... _ ........... , ... ·---···-----·-·-·----··---------·-
Sola Poeia Matbaaaaı N-triYat Miidürii: Selim Raııp Emeç 

SAHiBLER!ı S. Rq.p EMEÇ A. Ekrem UŞAKLICIL 

KıJmett t.eminatı 
Lira K. Lira K. 

a2 oo ' 6'1 'Üaküdar 

28 02 'Öekildar 

351 .. 

HM 26 • 
5'14 H • 

Selimiye 

Hace hesna 
hatun 
omıanata 

Cafer ata 

Caferala 

. ı 

Şerif kuyusu 53 numara Ahfab ' odalı ve bab4ıell .,,
tamamı. : 

8ervilllt 

Moda 

Moda 

~ 

taJ 57 
100 

'1 

A:hfab 6 odalı ve bahçeli ·- i 
tamamı. 1 

ııa metre murabba ana.,. 111- 1 
rindelci baratanın tamamı , 

il 12'1 metre murabba arADm ta 1 

~ .. mamı. 
n 5'1.SO metre murabba U'l&llll' 
M tamamı. 

Yukanda ciNI 1'e mel'kileri yazılı gayri menkullerin .mfllkiyeti açık arttırmaya çıta~ılmlftır. İhaleleri 1'1.J. 
MI Pau.rteei gttnil aaat ı• dedir. İ.lteklilerin % 7,5 teminatıa.rile a.karat ltalenıine mflracaalan. (1581) 

GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa.p. Nümune butanı»i 
s6s mütetıuaıaı 

t.&aab.ı Belediye karşısı. Saat 
(1) ... ..-.. Tel. ml2 

SIHHi OLARAK AGIZ BOŞLUGU vtDİŞLERİN BAJ<IMI 
S~BAHv~G~Cf YATARKEN A~TISEPT~H·Rı' DA MA~LULUNU~ ~IRÇA lLE İSTİMALi 
MIHANIKI OLARAK OISJ..ERIN TEMIZLENMESINlvEFIRCA AKABl~DA 
DİL.YANAK MUHATİ GIŞAtAR! iLe:·oofiAZ. t>iŞ VE DİŞ ETLERİNİN İŞBU 
MAHLUL İLE ÇALKALANMASI ·oE BUNLARIN KORUNMASINI TE~;iNEDf~ 


